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REFERAT NASUs VÅRMØTE 2019 
 
26. april 2019, kl. 10-15, Hørselens hus, Brynsveien 13, Oslo 
 
 
TIL STEDE 
Arne Vik, Norsk Teknisk audiologisk forening (NTAF) 
Haavard Ottemo Paulsen (sak 1 og 7) og Jorid Løkken, Audiografforbundet 
Ingvild Ørpen, Audiologisk utvalg i Norsk Otolaryngologisk Forening (NOLF) (Sak 1 og 7) 
Elisabeth Frantzen Holte, teatertolkkoordinator i Norges døveforbund (NDF) 
Steinar Birkeland, møteleder og referent (fagsjef hørsel, HLF) 
Merete Orholm, interessepolitisk sjef, HLF (Sak 8, 9 og 10) 
Marit Skatvedt, seniorrådgiver, HLFs interessepolitiske avdeling (Sak 8, 10, 11, 12 og 13) 
Anne Gro Årtun, rådgiver, HLFs markedsavdeling (Sak 14) 
Hildegun Fallang, rådgiver, HLFs interessepolitiske avdeling (Sak 14) 
Henrik Peersen, generalsekretær i HLF (Sak 6, 7, 8 og 10) 
Varslet forfall: Norsk Audiopedagogisk Forening (NAF) 
 
 
 
DAGSORDEN 

1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2018 (Steinar Birkeland, HLF) 
2. Global survey (Arne Vik, NTAF) 
3. Orientering fra foreningene (NASU-delegatene) 
4. Orientering om www.hlf.no/samhandling (Steinar Birkeland, HLF) 
5. Landskonferanse for kommunale tjenester på høreapparatområdet i 2019 (Arne Vik, 

NTAF og Steinar Birkeland, HLF) 
6. Tenketank hørsel (Arne Vik, NTAF) 
7. EFAS – Drøftingssak (Steinar Birkeland, HLF) 
8. Ny folkehelsemelding (St. meld. 19, 2018-2019): Gode liv i eit trygt samfunn (Merete 

Orholm, HLF) 
9. Økonomiske undersøkelser: Høreapparatområdet (SINTEF for Arbeids- og 

sosialdepartementet) / Yrkeslivsområdet (Oslo Economics for HLF) (Merete Orholm, 
HLF) 

10. Kartlegging av organiseringen av tilbudet til hørselshemmede (Helsedirektoratet for 
Helse- og omsorgsdepartementet) (Merete Orholm, HLF og Steinar Birkeland, HLF) 

11. Medisinsk kvalitetsregister for hørselshemmede barn (Marit Skatvedt, HLF) 
12. Utredningsprosjekt: Inkluderende strategier på skoleområdet (Marit Skatvedt, HLF) 
13. APD – diagnose, testbatteri, informasjonsmateriell og videreutvikling av 

tjenestetilbudet (Marit Skatvedt, HLF) 
14. Samhandlingsturnéen til hørselssentralene og ØNH-avtalespesialistene i regi av HLF 

(Anne Gro Årtun, HLF) 
15. Beramming av NASUs høstmøte 2019  
16. Eventuelt 

http://www.hlf.no/samhandling
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REFERAT 

 

 

1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2018 

Vedtak: Godkjennes med følgende justering i Sak 17b: «NDF har i de senere årene utvidet 
fokus fra å være en organisasjon for døve og pårørende, til nå å definere seg også som 
språklig organisasjon…» 

 

 

2. Global survey 

Arne Vik har mottatt et skjema i en spørreskjemaundersøkelse om audiologi i ulike land, som 
Universitetet i Vest-Australia gjennomførte på vegne av WHO. Undersøkelsen omfatter 
bemanning og tjenester (leger, audiografer, audiopedagoger med mer inkludert tjenester), som 
Arne Vik tok videre til NASUs medlemsorganisasjoner. Skjemaet har i ettertid blitt besvart, 
med kopi til NASU, etter de opplysningene som er kommet inn. Det er raskt kommet svar fra 
Helen Goulis ved University of Western Australia: “The first report will be sumitted to the 
WHO by July 2019 for publication into the World Hearing Report. This will focus on hearing 
health resources and capacity building. I expect the WHO will take it through a review 
process, and I am happy to send the paper to you once this has occurred a little later this 
year.” 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

3. Orientering fra foreningene 

Vedtak : Utgår  

 

 

4. Orientering om www.hlf.no/samhandling  

Nettstedet ble vinteren 2018/2019 utviklet på oppfordring av NASU, ut fra et ønske om å 
synliggjøre utført og pågående FoU-aktivitet innen hørselsområdet. Nettstedet består av to 
deler: Nasjonalt relevant informasjon om og en fylkesvis presentasjon av dokumentasjon på 
området. Nettstedet har alt vist seg som relevant og nyttig, blant annet som kunnskapskilde 
for pågående statlige utredningsprosesser på finansiering av høreapparatområdet og 

http://www.hlf.no/samhandling
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organisering av hørselsomsorgen i regi av henholdsvis Arbeids- og sosialdepartementet og 
Helse- og omsorgsdepartementet. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

5. Landskonferanse for kommunale tjenester på høreapparatområdet i 2019 

Nå som Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har igangsatt 
utredningsprosesser på høreapparatområdet og hørselsomsorgen, er det naturlig å la denne 
saken bero. 

Vedtak: Oppstart av arbeid med å få frem en landskonferanse for kommunale tjenester 
stilles i bero i påvente av signaler fra Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementets pågående utredningsprosesser på høreapparatområdet og 
hørselsomsorgen. 

 

 

6. Tenketank hørsel 

Tenketank-modellen gjør det mulig å få frem og synliggjøre en enhetlig langsiktig strategisk 
tenkning innen en sektor, så også hørselssektoren. Feltet vårt rommer ulike interesser og 
perspektiv. Det ligger her et potensial for langsiktig strategisk samtenkning gjennom en felles 
møteplass. Den største utfordringen er å avklare hvordan en slik tenketank skal organiseres. 

Vedtak: Tenketank-idéen tas med tilbake til medlemsforeningens styrer, og tas opp 
igjen på NASUs høstmøte 2019. Temaer: Verdifundament – Målsetting – Organisering 
(avgrensning til andre organisasjoner/forum) – Finansiering – Representasjon 

 

 

7. EFAS - Drøftingssak 

Norge, som «national body», er i dag representert i EFAS med Arne Vik som «Voting» og 
Vinay Nagaraj som «First non voting representative». Per i dag foreligger det ikke noen 
retningslinjer for utvelging av EFAS-representasjon for Norge. Mulige elementer i slike kan 
være kompetanse, perioder/rullering mv. I demokratiske organisasjoner er det vanlig med 
slike retningslinjer. NASUs statutter definerer imidlertid NASU ikke som demokratisk 
organisasjon men som konsensusorgan. Det krever åpen dialog med sikte på å enes om felles 
beslutninger, herunder å få frem representasjon til EFAS. Profil på representasjon i EFAS: 
Trenden i EFAS er at et tradisjonelt ØNH-hegemoni i de senere årene er blitt utfordret fra 
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teknisk og pedagogisk side (rehabilitering) – foreløpig ikke fra brukerorganisatorisk hold, slik 
det til sammenligning er skjedd i NAS de senere årene. Når NASU pekte ut den nå 
avtroppende norske representanten fra teknisk side til EFAS, knyttet det an til den beskrevne 
nye trenden. Norge skal være representert i EFAS med Voting member (nasjonal 
representant) samt 1.st non voting member og 2.nd non voting member. Fra og med 
sommeren 2019 får Norge en ny representant fra teknisk side som 1.st voting member. Typisk 
deltar 1.st non voting member og 2.nd non voting member på kongressene og i komitéarbeid. 
I utpekingen av disse to er det mulig å gå for å supplere 1.st voting member fra teknisk side 
med 1.st non voting member og 2.nd non voting member fra medisinsk, pedagogisk eller 
brukerorganisatorisk side. Om kontinuitet er ønskelig er det mulig å velge ett fast og ett 
rullerende non voting member. Det er mulig å se for seg at EFAS over tid utvikler en større 
grad av balanse mellom ØNH, teknikk, pedagogikk og brukerorganisatorisk. 
Tilføyelse/opplysning fra Arne Vik: Vinay Nagaraj representerer NTAF i NASU, men i EFAS 
representerer han Norge. Han er ikke teknisk utdannet, men har bachelor/master/PhD innen 
(generell) audiologi, med gradvis nivåspesialisering. 

Vedtak: Saken om norsk representasjon i EFAS tas med tilbake til medlemsforeningens 
styrer, og tas opp igjen på NASUs høstmøte 2019. 

 

 

8. Ny folkehelsemelding (St. meld. 19 (2018-2019)): Gode liv i eit trygt samfunn 

Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn (Meld. St. 19 (2018-2019)) omtales i Din 
hørsels nettavis: https://www.dinhorsel.no/hoersel-tatt-paa-alvor.6210333-460100.html. Der 
kan også selve meldingen lastes ned. Inne i meldingen er det lurt å søke på nynorsk: «høyrsel» 
gir 22 treff. Meldingen har vært underveis i flere år, og det er heller ikke første 
folkehelsemelding. HLF har jobbet langsiktig for å få hørsel inn i dokumentet. Denne 
meldingen er blitt utviklet ved at helsemyndighetene inviterte til åpne høringsmøter. På disse 
møtene har HLF vært representert, fra sentralt og lokalt hold, med tillitsvalgte og ansatte. 
Dette har resultert i at hørsel er omtalt 22 ganger i folkehelsemeldingen. Meldingen tar blant 
annet opp i seg Lancet commissions-rapporten fra 2017, som peker på hørsel som den største 
enkeltfaktor for demensutvikling som det er mulig å gjøre noe med 
(https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/verdens-demenskommisjon-p%C3%A5-norsk/). 
Hørselstap, hørselsskader, og tinnitus omtales, i tillegg til at syn og hørsel relateres til 
hverandre. Videre pekes det på potensial i forebygging av hørselstap/skader. Meldingen løfter 
opp Ringeriksprosjektet «Moderne hørselsomsorg» sitt kurstilbud som et eksempel på bidrag 
på kompetansebygging hos helsepersonell på sykehus og i kommuner. Den vises til 
kommende oppdaterte tall på forekomst fra HUNT 4 Hørsel og pågående utredninger av 
høreapparatfinansiering og organisering av hørselsområdet i regi av Arbeids- og 
sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Videre peker meldingen på 
opplæringspotensial, både for helsepersonell (kompetanseløft) og for brukere 
(helsepedagogikk). I forlengelse av meldingen vil HLF utvikle en operasjonalisering av 
forbundets folkehelsestrategi slik den er nedfelt i HLFs handlingsprogram 2018-2021: 

https://www.dinhorsel.no/hoersel-tatt-paa-alvor.6210333-460100.html
https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/verdens-demenskommisjon-p%C3%A5-norsk/
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www.hlf.no/handlingsprogram. Ved utgangen av 2019 vil de statlige utredningene, somt 
HUNT 4 Hørsel-tallene, være klare og danne grunnlaget for statens politikk på området. HLF 
følger løpende opp som dialogpartner med helse- og arbeidslivsmyndighetene. Helse- og 
omsorgsdepartementets bestilling til Helsedirektoratet er en totrinnsrakett: 2019 hørsel, 2020 
syn. HLF jobber for hørsel, men er bevisst også på syn og overordnet sansetap som 
fellesområde. Når tiltak på høreapparat/hørselsområdet skal rigges er det naturlig å avstemme 
enkeltvis hvordan disse skal fylles med kompetanse. Status april 2019: SINTEFs rapport om 
finansiering av høreapparatområdet er levert til Arbeids- og sosialdepartementet, 
Helsedirektoratets arbeidsgruppe for å utrede hørselsomsorgen etter bestilling fra Helse- og 
omsorgsdepartementet er operativ og vil ha rådslag i mai, og HUNT 4 Hørsel er kommet i mål 
med datainnsamlingen som rommer audiogrammer fra 28.365 personer. Det tegner bra for 
videre prosess at statssekretær i HOD i et møte HLF var invitert til i april 2019 signaliserte til 
Helsedirektoratet at den kommende hørselsutredningen forventes innrettes med konkrete tiltak 
på hørselsområdet. 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

9. Økonomiske undersøkelser: Høreapparatområdet (SINTEF for Arbeids- og 
sosialdepartementet) / Yrkeslivsområdet (Oslo Economics for HLF) 

SINTEF levert sin rapport til Arbeids- og sosialdepartementet ultimo mars 2019, men den er i 
april 2019 ikke gjort tilgjengelig. HLF har bestilt en samfunnsøkonomisk utredning hos Oslo 
economics, for å få tallfestet kostnader for ubehandlet hørselstap i arbeidslivet. Rapport skal 
leveres HLF medio mai 2019. Undersøkelsen er basert på eksisterende materiale og 
innhenting av nytt materiale, både intervjuer og tall hentet inn fra blant annet SSB og NAV. 
Fokus for årets Hvert øre telle-kampanje er yrkesliv, slik at undersøkelsen i første omgang vil 
bli brukt aktivt i forbindelse med denne. Helsedirektoratet planlegger for øvrig også en 
økonomisk analyse av hørselsomsorgen. Denne vil gjøres eksternt. Slik bestilling går etter 
planen ut etter Helsedirektoratets rådslagsmøte i mai 2019. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

10. Kartlegging av organiseringen av tilbudet til hørselshemmede (Helsedirektoratet for 
Helse- og omsorgsdepartementet) 

Vedtak: Utgår da temaet beskrives i Sak 8. 

 

 

http://www.hlf.no/handlingsprogram
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11. Medisinsk kvalitetsregister for hørselshemmede barn 

Det er etablert en tverrgående arbeidsgruppe for å få frem et kvalitetsregister for 
hørselshemmede barn, både høreapparatbrukere og CI-brukere, med 30 dB og ensidig tap som 
inkluderingskriterium. Det vil bli fremmet søknad om dette høsten 2019. En konsulterende 
ressurs i arbeidet er nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre. Registeret planlegges som del 
av nasjonalt klyngeregister for ØNH, som så langt har fått på plass tonsilleregister lagt til St 
Olavs hospital: https://stolav.no/fag-og-forskning/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-
tonsilleregister. Dette fagmiljøet er representert i arbeidsgruppen, som ellers er bredt 
sammensatt av relevante hørselsfaglige miljøer i tillegg til NDF og HLF: 

 

Foto av prosjektgruppen for kvalitetsregister for hørselshemmede barn: Første rekke f.v.: 
Prosjektleder Tone Stokkereit Mattsson, ØNH lege, Helse Midt. Siri Wennberg, 
Registerkoordinator Tonsilleregisteret. Dagny Hemmingsen, Audiologisk utvalg, NOLF/ 
Helse Nord. Andre rekke f.v.: Marit Pedersen, audiofysiker, Helse Midt. Kristin S Sigveland, 
audiopedagog, Helse Sør Øst. Beate Øhre, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og syn. 
Renate Berg, Audiograf, Helse Vest. Tove Glomset, Norges Døveforbund. Nina Jakhelln 
Laugen, psykolog, NTNU. Fagsjef Prosjekt Steinar Birkeland, HLF. Marte Myhrum, 
audiofysiker, Helse Sør Øst. Seniorrådgiver Marit Skatvedt, HLF. Einar Solheim, ØNH lege, 
Helse Vest. Ragnhild Støen, Barnelegeforeningen, var ikke til stede da bildet ble tatt. 

 

https://stolav.no/fag-og-forskning/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-tonsilleregister
https://stolav.no/fag-og-forskning/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-tonsilleregister
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Vinay Nagaraj er medlem av EFAS´ arbeidsgruppe for skolebarnscreening, men ikke 
tilknyttet den nasjonale prosjektgruppen. Prosjektleder for sistnevnte gjøres av HLF 
oppmerksom på den muligheten som her ligger i innkobling. 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

12. Utredningsprosjekt: Inkluderende strategier på skoleområdet 

I forlengelse av dokumentasjonsprosjektet som i 2018 resulterte i NTNU-rapporten 
Hørselshemmede barn og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i opplæring og skole 
(https://www.hlf.no/aktuelt/2018/horselshemmede-elever-ekskluderes/), har HLF i 2019 
inngått nytt samarbeid med NTNU om et oppfølgende prosjekt. Det er i den forbindelse under 
planlegging en spørreskjemaundersøkelse til brukergruppen/nærpersoner og en work shop. 
Med basis i dette vil prosjektet dokumentere gode inkluderende praksiser gjennom case, før 
prosjektet går inn i en formidlende fase. 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

13. APD – diagnose, testbatteri, informasjonsmateriell og videreutvikling av 
tjenestetilbudet 

Fom. 1. januar 2019 er ICD 10-kode: APD H93.25 godkjent av norske helsemyndigheter. 
HLF var med på å få til dette sammen med fagmiljøet. Medio mars 2019 ble det gjennomført 
en to dagers konferanse på APD i Ålesund, hvor det ble lansert informasjonsmateriell til 
fagpersonell og brukere/nærpersoner som del av et APD-prosjekt: www.hlf.no/lyttevansker. 
Under konferansen ble det lagt frem kunnskap om APD og informert om et elleveårig 
utviklingsarbeid som nå har resultert i et validiert norsk testbatteri for barn med APD. Det er 
gjennom arbeidet med testbatteriet og APD-prosjektet kommet på plass et godt faglig nettverk 
på APD-området, slik at Statped og sykehusene står godt rustet til å rulle ut testbatteriet. HLF 
utreder i 2019 APDs fremtidige rolle i forbundet. 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

 

 

https://www.hlf.no/aktuelt/2018/horselshemmede-elever-ekskluderes/
http://www.hlf.no/lyttevansker
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14. Samhandlingsturnéen til hørselssentralene og ØNH-avtalespesialistene i regi av 
HLF 

HLF har i en årrekke reist rundt til hørssentralene og privatpraktiserende ØNH-leger og 
audiografer som ledd i HLFs samhandlingsturné. En slik besøksrunde tar ca. halvannet år. Et 
typisk besøk foretas av HLFs markedsavdeling, HLF Briskeby og når det er praktisk mulig 
lokale tillitsvalgte. Målet er å få innsikt i hvordan det ser ut i hørsels-Norge, og å informere 
om tilbudene til HLF og HLF Briskeby. Det inviteres til dialog og samarbeid. HLF er 
avhengig av medlemsinntekter, og hørssentralene og privatpraktiserende ØNH-leger og 
audiografer har tradisjonelt vært storformidler av nye medlemskap til HLF. Inngangen har 
gjerne vært anbefaling av HLFs erstatningsavtale for høreapparat, men også anbefaling av 
medlemskap ut fra en helhetlig vurdering av verdien av medlemskap. I de senere få årene har 
HLF sett en nedgang i denne typen medlemsinngang. Det er for HLF derfor av betydning å nå 
frem med hele bildet av medlemsfordeler. Samhandlingsturnéen sammenfattet:  

Mål: 
- Skaffe HLF innsikt i hvordan det står til i hørsels-Norge.  
- Gi økt kjennskap til HLF: Medlemsfordeler, likepersonordningen og HLF Briskeby.  
- Komme i dialog med fagmiljøet og utveksle erfaringer for å se på hvordan vi sammen 

kan sikre et best mulig tilbud til landets hørselshemmede.  

Felles interesse av en stor brukerorganisasjon: 
- Sektoren har politisk nytte av en stor brukerorganisasjon. Medlemsavgiften er en av 

HLFs viktigste inntektskilder, og forbundet er avhengig av å opprettholde 
medlemsutviklingen for å videreføre arbeidet med å sikre blant annet 
hørselsklinikkene gode rammevilkår. 

 
 
Rekruttering: 

- HLF har p.t. 66 000 medlemmer, og er i fortsatt vekst med en økning på rundt tusen 
medlemmer årlig. Nye medlemmer rekrutteres gjennom hlf.no og andre digitale 
kanaler, ØNH-avtalespesialistklinikker, hørselssentraler, høreapparatleverandører osv. 

- I den senere tid er det oppstått en trend med at færre blir medlem etter anbefalinger fra 
hørselssentral. Erstatningsordningen har historisk sett vært hovedargumentet for 
tegning av medlemskap. Tidligere anbefalte hørselssentralene konsekvent 
medlemskap, men nå nevnes dette som ett av flere alternativer for forsikring. Det 
merkes på medlemstilgangen. 

 
Synliggjøring av HLF til nytte for brukerne: 

- Audiologisk personell, også ved hørselssentralene, kan med fordel fortsatt anbefale 
medlemskap i HLF: 

o Erstatningsavtalen for høreapparat: Gir trygghet og er en økonomisk fordel. 
o Informasjon gjennom bl.a. Din hørsel: Motiverer til egenrehabiliteringsinnsats 

og sikrer at tilbud om kurs og rehabilitering kommer jevnlig til bruker. 
o Gode, billige og raskt leverte batterier: Fordel økonomisk og praktisk. 
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o Avtale om gratis juridisk bistand og rabatter på bl.a. overnatting og strøm. 
o Støtte til arbeidet med å bedre brukergruppens hverdag. 
o Ni av ti HLF-medlemmer oppgir at de anbefaler andre medlemskap. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

15. Beramming av NASUs høstmøte 2019 

Vedtak: NASUs høstmøte 2019 berammes til fredag 18. oktober. 

 

 

16. Eventuelt 
- Ingen saker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 6. mai 2019 

Steinar Birkeland 


