SAMARBEIDSAVTALE

Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg (NASU)
– et samarbeid mellom fag- og brukermiljø
Tilsluttede organisasjoner
Hørselshemmedes Landsforbund
Norges Døveforbund
Norsk Audiografforbund
Norsk Audiopedagogisk Forening
Norsk Forening for Otorhinolaryngologi,
Hode- og Halskirurgi
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

Sekretariat
Hørselshemmede Landsforbund
v/Utvalgssekretær Steinar Birkeland
Postboks 6652 Etterstad
0609 Oslo
Tlf. 22 63 99 17
E-post: birkeland@hlf.no

1. Bakgrunn
Innen Hørselssektoren i Norge er det en rekke utfordringer.
- Personellmangel
- Flaskehalser
- Ventelister
- Kompetansemangel
- Ulikhet i tjenestetilbudet
- Svakt rehabiliteringstilbud
- Lite FoU-aktivitet
- Rekrutteringssvikt
Profesjonsorganisasjonene og brukerorganisasjonene innen hørselsfeltet ønsker å
inngå et samarbeid for å finne felles forslag til løsninger på utfordringene innen
hørselsfeltet.

2. Målsetting
For å bedre på denne situasjonen er det nødvendig å styrke samhandlingen mellom de
audiologiske organisasjonene og mellom disse og brukerorganisasjonene.
Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg (NASU) er i så måte et konsensusforum, med
det strategiske formålet å styrke og synliggjøre hørselsfeltet.
Det overordnede målet er å bidra på veien til en helhetlig hørselsomsorg.

3. Verdigrunnlag
Verdigrunnlaget for NASU kan beskrives som en trekant med brukerorganisasjonene
i midten, omgitt av tre hjørner befolket av ulike profesjonsorganisasjoner som tilbyr
tjenester innen medisin, teknikk og pedagogikk: Helheten avhenger av godt samspill
mellom de ulike delene.

4. Virkemidler
NASU skal konsentrere seg om følgende innsatsområder:
- Gi felles uttalelser til offentlige myndigheter:
- Gi innspill til pågående prosesser
- Ta egne initiativ
- Samordne felles konferanser, kurs og seminarer
- Samordne opplæring og videreutdanning i audiologi
- Samordne FoU-satsing

5. Medlemskap
NASU består av valgte ledere (med fast vara) i tilsluttede audiologiske profesjonsforeninger og daglige ledere i tilsluttede brukerorganisasjoner innen hørselssektoren:
Medlemmer i 2007 er:
- Hørselshemmedes Landsforbund v/generalsekretær (med fast vara)
- Norges Døveforbund v/generalsekretær (med fast vara)
- Norsk Audiografforbund v/valgt leder (med fast vara)
- Norsk Audiopedagogisk Forening v/valgt leder (med fast vara)
- Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi v/Audiologisk Utvalg
- Norsk Teknisk Audiologisk Forening v/valgt leder (med fast vara)
Nye medlemmer tas opp etter konsensusprinsippet.
Tilsluttede organisasjoner betaler ved tilslutning, og senere 1. januar årlig, en
kontingent på kr 500 til HLFs konto nr. 83970508816 merket den tilsluttede
organisasjonens navn og ”kontingent: NASU”.
Tilsluttede organisasjoner kan når som helst trekke tilbake sin tilslutning gjennom
skriftlig varsel om dette til NASU-sekretariatet.

6. Administrasjon og økonomi
Hørselshemmedes Landsforbund er sekretariat for NASU, og har ansvaret for møteinnkalling. Medlemmene møtes fast to ganger årlig eller oftere etter behov. Det
inngås nærmere avtale om dekning av utgifter HLF får i denne forbindelse.
I utgangspunktet dekker de tilsluttede organisasjonene selv sine utgifter til reise og
opphold i forbindelse med møter og lignende. Annet avtales i forkant med NASUs
sekretariat.
Foreningen Norske Audiologiske Profesjoner (NAP) nedlegges og erstattes av
NASU. Eventuelle resterende likvide midler overføres til HLFs konto nummer
83970508816 merket ”NAP-midler overføres til NASU”.
Oslo, 18. juni 2007

Endring på NASUs høstmøte 1. november 2013
5. Medlemskap – Kontingenten økes til kr 2.000 fom. 2014
Endring på NASUs høstmøte 18. oktober 2019
12. NASU-kontingent – Kontingenten økes til kr 3.500 fom. 2020

