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Referat – NASUs vårmøte 2022, 26. april, kl. 10-14.45 

 

TIL STEDE  

Håvard Ottemo Paulsen, Audiografforbundet 

Martin Wold, Norsk Audiopedagogisk Forening  

Arne Kirkhorn Rødvik, Norsk Teknisk Audiologisk Forening 

Elisabeth Frantzen Holte, Norges Døveforbund 

Geir Siem, Audiologisk utvalg i Norsk Otolaryngologisk Forening 

Steinar Birkeland, HLF (referent) 

Nina Ekjord Øien, organisasjonsrådgiver i HLF (sak 3) 

Inge Bossen Thorsen, daglig leder, HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester as 

(RUT) (sak 3) 

Hildegunn Fallang, politisk rådgiver i HLF (sak 4) 

Marit Winjor, seniorrådgiver i HLF (sak 4) 

 

DAGSORDEN 

1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2021 

2. Diskusjon om samarbeid mellom NASU og Prosjektgruppe hørsel i Melanor (Steinar 

Birkeland, HLF) 

3. Vestibulær rehabilitering ved HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester as 

(RUT) og balansetrening i frivillig regi (Inge Bossen Thorsen, RUT og Nina Ekjord 

Øien, HLF) 

4. Politiske saker (Hildegunn Fallang, HLF og Marit Winjor, HLF) 

5. Samarbeid rundt barn med både CI og høreapparat (Arne Kirkhorn Rødvik, Norsk 

Teknisk Audiologisk Forening) 

6. Tinnitus – kartlegging og nye takster (Steinar Birkeland, HLF og Martin Wold, Norsk 

Audiopedagogisk Forening) 

7. Invitasjon til samarbeid om Hørselskonferansen (Steinar Birkeland, HLF) 

8. HLFs rolle i hørselsfaglige profesjonsforeninger (Steinar Birkeland, HLF) 

9. Beramming av NASUs høstmøte 2022 

10. Evt. 

a) Invaliditetsberegning (Geir Siem, Audiologisk utvalg) 
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REFERAT 

 

1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2021 
 

Vedtak: Godkjent 

 

 

2. Diskusjon om samarbeid mellom NASU og Prosjektgruppe hørsel i Melanor 

(Steinar Birkeland, HLF) 

 

I vedtaket til sak 9 på NASUs høstmøte 2021 ble NASUs medlemsorganisasjoner bedt 

om å avklare sin holdning til samarbeid mellom NASU og Prosjektgruppe hørsel i 

Melanor. Følgende fire svarmuligheter ble trukket opp: 

 
Fire av medlemsorganisasjonene har styrebehandlet saken, hvorav tre gikk for 

svarmulighet b, mens én gikk for svarmulighet a. Diskusjonen viste at det er 

konsensus omkring betydningen av å kunne trekke veksler på leverandørenes 

systemiske kunnskap, og betydningen av å kunne stå frem som samlet sektor. Av dette 

følger at svaralternativene c og d ikke ble gått inn på. Flere medlemsorganisasjoner 

uttrykte skepsis til svaralternativ a, siden NASU opererer etter konsensusprinsippet, og 

ikke bør stille seg i en posisjon hvor markedsmessige hensyn kan komme til å 

blokkere i saker hvor NASUs nåværende medlemmer fra fag- og brukersiden deler syn 

og interesser. Diskusjonens etterlatte uttrykk er at svarmulighet b er en farbar vei for 

samarbeid mellom NASU og Prosjektgruppe hørsel i Melanor. 
 

Vedtak: Saken ble diskutert. Medlemsorganisasjoner som har behov for det tar 

saken med tilbake til sine styrer for endelig avklaring opp mot NASUs høstmøte 

2022. 

 

 

3. Vestibulær rehabilitering ved HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester 

as (RUT) og balansetrening i frivillig regi (Inge Bossen Thorsen, RUT og Nina 

Ekjord Øien, HLF) 
 

Vestibulær rehabilitering ved RUT (Inge Bossen Thorsen, RUT): 

RUT har avtaler med bl.a. NAV og Helse Sør-Øst. I Helse Sør-Øst-avtalen er det 

kapasitet til 11 brukere hver dag (1 plass tilsvarer 240 behandlingsdager årlig). I 2018 

tok Helse Sør-Øst kontakt med RUT for sondering om tilbud innen vestibulær 

rehabilitering. Har samarbeidet med Nasjonalt kompetansetjeneste for vestibulære 

lidelser, og kjørt en pilot. Evalueringene var gode. Helfo har nå godkjent RUT for fritt 
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behandlingsvalg i fem år, og er et nytt ben å stå på. Har valgt å tenke det vestibulære 

inn som en del av hørselsområdet; er relevant for en bred gruppe personer med 

hørselsutfordringer. Har i dag tre årsverk på fysioterapi. Legedekningen er doblet fra 

20% til 40% stilling. Ny regjering vurderer å kutte ordningen med fritt 

behandlingsvalg, som er foreslått avviklet til sommeren 2023 – dette er p.t. på høring. 

Inntil saken er avklart, er RUTs ambisjon 50 pasienter i år. Går ordningen ut vil Helse 

Sør-Øst få ansvaret, slik at det vil kunne åpne seg en mulighet til videreføring der. 

Avtalen med Helse Sør-Øst er løpende; foreløpig har den vart i åtte år, og RUT 

forventer oppsigelse om ikke for lenge; tar deretter to år før oppsigelsen blir virksom. 

Pasientene, dvs. seks personer per dag, får kartlegging av fysioterapeut og lege i 

tillegg til funksjonstester. Deretter får de tilpassede trening/øvelser på stedet og til 

hjemmebruk, og så evaluering. Målgruppen: Personer med svimmelhet og 

balanseutfordringer etter behandlet krystallsyke (BPPV), virus på balansenerven, 

landgangssyndrom og persisterende postural-perseptuell svimmelhet (PPPS). 

Pasienten må være grundig undersøkt av ØNH-spesialist før henvisning.  
 

Balansetrening i frivillig regi (Nina Ekjord Øien, HLF): 

HLF har utviklet og gjennomført prosjektet Balansetrening med frivillig instruktør, 

finansiert av Stiftelsen Dam, hvor 25 frivillige har fått opplæring og heftet «Kurs for 

balanseinstruktører», slik at de kan lede balansetrening. Et supplerende prosjekt, Sterk 

og selvstendig med god balanse, også finansiert av Stiftelsen Dam, har utviklet en 

balansetreningsfilm, som våren 2022 blir gratis tilgjengelig for alle på nett. Rolle-

forståelsen er slik at frivillige skal gjennomføre kurs med enkle men effektive øvelser. 

Formålet er trening av hverdagsbalansen. Kursene og filmen skal være med på å 

fremme god folkehelse. Kursene er åpne for alle og er ikke tenkt som konkurranse til 

det profesjonelle tilbudet innen vestibulær behandling og rehabilitering. Filmene skal 

motivere til egentrening. I forlengelse av disse to prosjektene ser HLF muligheter for 

nasjonal utrulling av tilbud om balansetrening med frivillige instruktører. 
 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

4. Politiske saker (Hildegunn Fallang, HLF og Marit Winjor, HLF) 
 

a. StatPed: Planen er at regional brukermedvirkning forsvinner da regionale 

avdelinger legges ned og erstattes med kontor. Brukermedvirkning vil fortsette 

i nasjonalt brukerråd (som i dag) og sannsynligvis også i fagråd hørsel. 

Kommunene skal ta større opplæringsansvar innen det spesialpedagogiske 

feltet, men p.t. ligger hørsel inne hos StatPed. StatPed holder på med sitt 

kompetanseløft i kommunene. HLF vil holde oppe trykket på 

brukermedvirkning. 
 

b. Blåtann: Det er p.t. mange henvendelser om ny blåtannstandard opp mot 

teleslyngeløsning – hersker usikkerhet om hva en skal gå for rent praktisk. 

Enkelte brukere melder at de får beskjed om at teleslyngen er død, men det er 

ikke HLFs holdning – telespole trengs fremdeles i høreapparater. Ny 

blåtannstandard er under utvikling, bl.a. knyttet til delay, at en kan sende til 

flere samtidig, større dekningsområde med mer. I tillegg vil det nok bli nokså 

http://www.hlf.no/balanse
http://www.hlf.no/balansefilm
http://www.hlf.no/balansefilm
http://www.hlf.no/balansefilm
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billig og fleksibelt å installere. Det gjenstår å se hvordan dette blir i praksis, 

både med utstyr og integrering i høreapparater. I dag er det få apparater som 

har mulighet for å ta imot denne type blåtannsignaler. HLF monitorerer 

utviklingen. Konklusjon: Det vil ta flere år å fase ny standard inn, samtidig 

som teleslyngeteknologien vil være med oss lenge. 
 

c. Standardisering: HLF er inne i norske standardiseringskomiteer, bl.a. for 

«Universell utforming av Byggverk» (NS 11001-1:2018 – Del 1: Arbeids- og 

publikumsbygninger / NS 11001-2:2018 – Del 2: Boliger), «Lydforhold i 

bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper» (NS 8175:2019), 

«Lydtekniske løsninger for universell utforming» (NS 8179:2022), og et nytt 

standardiseringsprosjekt for universell utforming av digitale læremidler 

(SN/K186). Dette arbeidet gjør det mulig å påvirke direkte inn i bransjen, og 

knytte nettverk inn mot fagmiljøet. Arbeidet er også relevant opp mot 

lovarbeid på mange områder, f.eks. transport, skole, arbeidsplasser og 

kulturliv. NASU er potensielt relevant som høringsinstans. 
 

d. Folkehelsemelding (HLFs innspill til ny folkehelsemelding | HLF): Våren 2023 

kommer ny folkehelsemelding. Tre innspill fra HLF: Hørsel er 

folkehelseutfordring – Nasjonal forebyggingskampanje – Nasjonal hørselsplan. 

Audiografforbundet har også levert høringsforslag. 
 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

5. Samarbeid rundt barn med både CI og høreapparat (Arne Kirkhorn Rødvik, Norsk 

Teknisk Audiologisk Forening) 
 

Alle operasjoner og lydtilpasninger av cochleaimplantat (CI) for barn foregår på 

Rikshospitalet. Høreapparater (HA) for barn blir tilpasset på ØNH-klinikker over hele 

landet. To av CI-firmaene, Cochlear og Advanced bionics, har protokoller for 

sammenkobling av CI og HA for brukerne. Sammenkoblingen fungerer litt forskjellig 

for de to firmaene, og gjelder blant annet lydjustering med app på telefonen og 

streaming til begge apparatene. CI fra Cochlear kan sammenkobles med nyere HA fra 

GN Resound og CI fra Advanced bionics kan kobles sammen med nyere HA fra 

Phonak. De aller fleste barn i Norge får CI fra Cochlear og barnet må da etter at det 

har fått HA, tilbake til Rikshospitalet dersom det er behov for å koble sammen de to 

apparatene. 
 

Problemstillingen med at barn i mange tilfeller må gå til to forskjellige steder for å få 

tilpasset CI og HA, gjelder til en viss grad alle barn med et implanterbart HA, f.eks. CI 

eller benforankret HA, og et vanlig høreapparat. Det ble poengtert at dette gjelder 

relativt få pasienter, og at det også til en viss grad gjelder voksne. Det oppstår av og til 

misforståelser mellom Rikshospitalet og audiografen på den andre ØNH-klinikken. F. 

eks. kan barnet få tildelt et nytt HA som ikke er kompatibelt med CI.  Forskjellige 

løsninger ble diskutert for å forbedre denne prosessen. En løsning som ble foreslått er 

at Rikshospitalet overtar ansvaret for HA-tilpasningen på alle barna med CI. Selve 

sammenkoblingen av CI og HA kan skje på andre CI-klinikker enn Rikshospitalet. 

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/ikt/2022-nyheter/nytt-standardiseringsprosjekt-for-universell-utforming-av-digitale-laremidler/
https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/ikt/2022-nyheter/nytt-standardiseringsprosjekt-for-universell-utforming-av-digitale-laremidler/
https://www.hlf.no/hvagjorhlf/horingsuttalelser/hlfs-innspill-til-ny-folkehelsemelding/
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Videre bør bedre informasjon sendes ut til landets audiografer. Deltakerne i NASU 

ville ta det opp i sine respektive medlemsforeninger, siden problemstillingen er aktuell 

for alle faggruppene. Dette bør også informeres om på Etterutdanningskurset og andre 

fora der faggruppene innen audiologi er til stede.  
 

Vedtak: Audiografforbundets representant tar saken tilbake til sitt styre med 

sikte på utsendelse av informasjon til sine medlemmer. Representantene fra 

Norsk Teknisk Audiologisk Forening og Norsk Audiopedagogisk Forening 

orienterer sine styrer i saken. 

 

 

6. Tinnitus – kartlegging og nye takster (Steinar Birkeland, HLF og Martin Wold, 

Norsk Audiopedagogisk Forening) 
 

Kartlegging (Steinar Birkeland, HLF): 

HLF har initiert og finansierer en kartlegging av behandlingstilbudet for personer med 

tinnitus. Etter utlysningsprosess vinteren 2021/2022 er det inngått oppdragsavtale med 

SINTEF Digital, Avdeling helse, med forsker Jan Lippestad som prosjektleder. Målet 

er å få frem en uavhengig fagrapport med leveranse i desember 2022. NASUs tidligere 

arbeidsgruppe på tinnitusbehandling har levert underlagsmateriale som er relevant for 

kartleggingen. Den vil også trekke veksler på to fagrapporter på området fra første 

halvdel av 1990-tallet, og se dagens norske tilbud opp mot et foreliggende europeisk 

retningslinjeforslag med tilhørende høringsinnspill innhentet av NASU i det norske 

kliniske miljøet. Kartleggingen vil innhente nye data, fra så vel det hørselsfaglige 

miljøet som fra brukersiden gjennom tillitsvalgte og frivillige i HLF. Kartleggings-

rapporten vil bl.a. belyse takststrukturen, og visualisere dagens brukerreise – herunder 

peke på svakheter og forbedringspunkter. 
 

Nye takster (Martin Wold, Norsk Audiopedagogisk Forening) 

Folketrygdlovens § 5.10 har endret ordlyd, med påfølgende endring i forskrift slik at 

behandling som oppfattes som relevant, nå gir grunnlag for henvisning. Endringene i 

regelverket for logoped og audiopedagog er kunngjort av Helfo. Før var tinnitus holdt 

utenom, ikke nå. Før var det en tidsbegrensning, ikke nå. Før kunne ikke fastlegene 

henvise, men det kan de nå. Fordelen er at en kan komme raskt til; relevant for å 

berolige, som kan gi behandlingseffekt i seg selv. En utfordring er å sikre nødvendig 

medisinsk avklaring. Fastlegen bør nok på noe sikt få et flytskjema for å vurdere 

videre tiltak, herunder medisinsk avklaring (ØNH). Foreningen har en tverrfaglig 

forståelse, og tenker også målrettet siling av hvilke typer tinnitus som er relevante for 

audiopedagogene å tilby rådgivningstjenester med sikte på læring og mestring. 
 

Vedtak: Tas til orientering 

 

  

https://lovdata.no/nav/folketrygdloven/kap5
https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/overordnet-regelverk/regelverk-for-logoped-og-audiopedagog
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7. Invitasjon til samarbeid om Hørselskonferansen (Steinar Birkeland, HLF) 
 

NASUs medlemsorganisasjoner fikk 18. januar oversendt følgende invitasjon til 

samarbeid om Hørselskonferansen fra HLF:  
 

 
 

Invitasjonen er blitt styrebehandlet i bl.a. Norsk Teknisk Audiologisk Forening, som 

påfølgende stilet følgende spørsmål til HLF: 

 

 
 

Spørsmålet er blitt forelagt konferansens styringsgruppe ved dens leder, HLFs 

forbundsleder Morten Buan, som har gitt følgende tilsvar: 
 

 
 

HLF spesifiserte i møtet at samarbeid kan dreie seg om f.eks. deltakelse i 

programkomité, holde innlegg og å informere om konferansen. Tilsvaret og 

spesifiseringen ble tatt til orientering, med påfølgende diskusjon om en alternativ 

mulighet for konferansesamordning. Det kom i diskusjonen opp et motforslag om å 

utvide Etterutdanningskonferansen til å ta opp i seg møteplassambisjonen o.a. fra 

Hørselskonferansen, og formelt gi HLF likeverdig medarrangørstatus som dagens 

arrangører. 

 

Vedtak: Medlemsorganisasjonene diskuterer samarbeidsmuligheten i sine styrer 

opp mot NASUs høstmøte 2022. 
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8. HLFs rolle i hørselsfaglige profesjonsforeninger (Steinar Birkeland, HLF) 
 

HLF har hatt en administrativ gjennomgang av organisasjonens rolle i hørselsfaglige 

profesjonsforeninger, og konkludert med følgende strømlinjeforming videre: HLF kan 

delta på foreningenes årsmøter/landsmøter når det er oppe relevante saker, og inntar en 

observerende og nøytral rolle. HLFs primære kontaktpunkter med foreningene er 

styreleder/styret i den enkelte forening ved én til én-kontakt, ellers gjennom NASU. 
 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

9. Beramming av NASUs høstmøte 2022 
 

Vedtak: 17. oktober kl. 10-14. 

 

 

10. Evt. 
 

- A) Invaliditetsberegning (Geir Siem, Audiologisk utvalg): Invaliditetstabellen roper på 

oppdatering. Hørsel beregnes etter en tabell basert på Quist Hansens taleaudiometri 

som er erstattet av HIST taleaudiometri som også tester taleoppfattelse i støy (se ved-

legg på side 8: Artikkel fra Audiografen 3/2014). I Sverige brukes rentoneaudiometri. 

Fordelen med dette er at metoden er relevant også for personer med fremmedspråk, 

som sliter med norsk taleaudiometri da deres morsmål er fremmedspråk. Audiologisk 

utvalg vil ta saken opp med ØNH-foreningen, og HLF oppfordres til å følge opp saken 

politisk. For HLF er det antakelig relevant å ta opp dette også pga. tinnitus, som gir 

nokså lite uttelling i foreliggende invaliditetstabell. 
 

Vedtak: Tas til orientering.  
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Vedlegg til sak 10a) Invaliditetsberegning 

 

 
 

Oppdatering, 2022: De to omtalte taleaudiometriene er  

i dag gratis tilgjengelige på nett: Taleaudiometriportalen 

http://www.hlf.no/taleaudiometri

