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Referat – NASUs vårmøte 2020 

30. april 2020, nettmøte kl. 12-14 

 

TIL STEDE 

Håvard Ottemo Paulsen, Audiografforbundet 

Ingvild Ørpen, Audiologisk utvalg i Norsk Otolaryngologisk Forening (NOLF) 

Elisabeth Frantzen Holte, Teaterkoordinator/interessepolitisk medarbeider i Norges 

døveforbund (NDF) 

Astrid Flakk, Norsk Audiopedagogisk Forening 

Arne Kirkhorn Rødvik, Norsk Teknisk Audiologisk Forening 

Merete Orholm, politisk sjef, HLF 

Henrik Peersen, generalsekretær, HLF 

Steinar Birkeland, fagsjef hørsel, HLF (referent) 

 

DAGSORDEN 

1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2019 (Steinar Birkeland, HLF) 

2. Takster for fjernaudiologi – orientering (Håvard Paulsen, Audiografforbundet) 

3. Foreningssynspunkter på SINTEF-rapporten til ASD om høreapparatområdet (Steinar 

Birkeland, HLF) 

4. Orientering fra referansegruppen om Hdirs arbeid med tiltaksrapporten til HOD om 

morgendagens hørselsomsorg (Merete Orholm, HLF og Steinar Birkeland, HLF) 

5. Utfordringer innen det kommunale tjenestetilbudet for barn (Elisabeth Frantzen Holte, 

NDF) 

6. Foreningssynspunkter på det europeiske retningslinjeforslaget innen tinnitus (sak 5 på 

NASUs høstmøte 2019) (Steinar Birkeland, HLF) 

7. Foreningssynspunkter på forslag fra HLF om hørselsfaglig etterutdanningstilbud til 

helsepersonell (sak 11 på NASUs høstmøte 2019) (Steinar Birkeland, HLF) 

8. Orientering om Oslo Economics´ samfunnsøkonomiske rapport om arbeidsliv og 

hørsel (Merete Orholm, HLF) 

9. Beramming av NASUs høstmøte 2020 

10. Eventuelt 

a. Audiologi i corona-panedmi – orientering (Ingvild Ørpen, Audiologisk utvalg i 

NOLF) 
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REFERAT 

 

1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2019 (Steinar Birkeland, HLF) 

Referatet er tilgjengelig her: https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/nasu-referat-

hostmotet-2019.pdf 

Vedtak: Godkjent 

 

2. Takster for fjernaudiologi – orientering (Håvard Paulsen, Audiografforbundet) 

Det er et stort behov for dette, spesielt i nordområdene. Sykehusene har allerede takst 

for fjernstyring som kan benyttes til f.eks. fjernstyring av høreapparater, CI m.m. for 

ferdig utredede pasienter: Prosedyrekode WMGA42 Fjernmonitorering eller asynkron 

telemedisinsk oppfølging av andre tilstander. Cochlear har fått amerikansk 

godkjenning for fjernstyring av CI. På CI er det i dag ikke takster for tilpasning av 

utvendig utstyr «på stedet», unntatt for oppgradering. Det er her et langt lerret å bleke. 

Hovedutfordringen er ikke takstene, men teknologi i mulig konflikt med lov- og 

regelverk. Det tilkommer bl.a. en utfordring på personsikkerhet (personvern). Det er 

utarbeidet retningslinjer som sykehusene kan bruke, men det er fremdeles mye som er 

uklart. Dette til tross for at det er testing på gang i Helse Vest og Helse Nord. Ahus´ 

hørselssentral har bestilt denne løsningen. På CI-området finnes det i dag ikke takster 

som går spesifikt på fjerntilpasning, men sykehusene kan antakeligvis bruke 

ovennevnte generelle takst (WMGA42), som er forbeholdt autorisert helsepersonell, 

også til denne typen tjenester. Spesifikke takster for fjerntilpasning vil være en fordel 

for å stimulere til mer aktivitet på området også utenfor sykehusene – gjelder for øvrig 

på andre audiologiområder også. Den vanskeligste biten angående takster er ØNH-

avtalespesialistene som tilpasser flest høreapparater, da takster der fordrer inngripen i 

de årlige forhandlingene. Hdirs kommende rapport om morgendagens hørselsomsorg 

kommer sannsynligvis til å si noe om digitalisering. 

Vedtak: NASU kommer tilbake til saken i forlengelse av at Hdir legger frem sin 

tiltaksrapport om morgendagens hørselsomsorg. 

 

 

3. Foreningssynspunkter på SINTEF-rapporten til ASD om høreapparatområdet 

(Steinar Birkeland, HLF) 

Rapporten er tilgjengelig her: https://www.dinhorsel.no/hoereapparater-skal-fortsatt-vaere-gratis.6279850-

460100.html 
Hovedkonklusjonen er at folketrygdfinansieringen står fjellstøtt, man at det kan 

vurderes å overføre tilskuddsforvaltningen til HELFO når den virksomheten er 

kommet gjennom en pågående omorganisering. Samtidig konstateres det at NAV i dag 

har bygget opp to spesialiserte saksbehandlingsenheter på høreapparater, og at disse 

jobber effektivt. Rapporten er p.t. ikke kommentert eller publisert av ASD, så uvisst 

hvordan politisk ledelse vil følge opp rapporten. Det er for øvrig SINTEF som har 

publisert denne, og HLF har så i sin tur delt den med Hdirs arbeidsgruppe for 

tiltaksrapporten om morgendagens hørselsomsorg. 

Vedtak: Tas til orientering. 

https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/nasu-referat-hostmotet-2019.pdf
https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/nasu-referat-hostmotet-2019.pdf
https://www.dinhorsel.no/hoereapparater-skal-fortsatt-vaere-gratis.6279850-460100.html
https://www.dinhorsel.no/hoereapparater-skal-fortsatt-vaere-gratis.6279850-460100.html
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4. Orientering fra referansegruppen om Hdirs arbeid med tiltaksrapporten til HOD 

om morgendagens hørselsomsorg (Merete Orholm, HLF og Steinar Birkeland, 

HLF) 

HOD har gitt Hdir utsettelse på levering av tiltaksrapporten til forsommeren 2020. Det 

har ikke vært aktivitet i referansegruppen siden september 2019, men én til én-dialog 

mellom Hdir og respektive NDF og HLF. Audiografforbundet har hatt noe telefonisk 

kontakt med Hdir. Involveringen var tydelig til å starte med, men dabbet så av. 

Statssekretær i HOD Erlandsen har i et møte med Hdir og HLF signalisert at 

tiltaksrapporten bør være mest mulig kostnadsnøytralt innrettet, mens oppdragsbrevet 

fra HOD til Hdir har en åpning for kostnadsbærende tiltak gitt at det beskrives 

økonomisk-administrative konsekvenser. Inntil tiltaksrapporten foreligger er det ikke 

mulig å vite hvilken linje eller ambisjonsnivå Hdir legger seg på. 

Vedtak: NASU kommer tilbake til saken i forlengelse av at Hdir legger frem sin 

tiltaksrapport om morgendagens hørselsomsorg. 

 

5. Utfordringer innen det kommunale tjenestetilbudet for barn (Elisabeth Frantzen 

Holte, NDF) 

NDF har fått meldinger fra foreldre fra ulike kanter av landet som har opplevd at det 

svikter innen screening på barsel, hvor det har trukket i langdrag (foreløpig inntil ett 

år) med avklaring og oppfølging opp mot sykehus/spesialistlege. NDF er bekymret for 

om forsinket avklaring og iverksetting av tiltak går ut over foreldrenes reelle mulighet 

til å velge tospråklighet. Generelt er foreldrene avhengig av tidlig og fyllestgjørende 

informasjon for å kunne ta et opplyst språkvalg: Talespråk, tegnspråk eller begge deler 

(tospråklighet). HLF er kjent med problemstillingen men har ikke fått tilsvarende 

bekymringsmeldinger rundt dette i det siste. HLF har i nyere tid vært ute i media og 

argumentert for at et hørselsregister for barn, som både HLF, NDF og de 

hørselsfaglige miljøene samarbeider om å få på plass i en nasjonal arbeidsgruppe, kan 

være et egnet verktøy til å sikre trygghet for god språkutvikling. Når det gjelder 

nyfødtscreening foreligger det helt klare retningslinjer. I klinisk praksis kan det i 

enkelte tilfeller være nødvendig å ta tester på ny, men så lange ventetider som det her 

er tale om er klart utenfor rammen av det akseptable. Det hørselsfaglige 

rådgivningstilbudet skal være balansert på språkvalg. 

Vedtak: Saken tas opp igjen på NASUs høstmøte 2020 med forberedte innlegg på 

status fra NDF og HLF. 

 

6. Foreningssynspunkter på det europeiske retningslinjeforslaget innen tinnitus 

(sak 5 på NASUs høstmøte 2019) (Steinar Birkeland, HLF) 

NASUs arbeidsgruppe på tinnitustilbudet konkluderte med at det er skjedd mye 

positivt kompetansemessig, men at det er betydelige variasjoner i tjenestetilbudet. Her 

vil de europeiske retningslinjene kunne vise vei til felles kvalitetsarbeid. En nøtt å 



 

4 
 

knekke er takstgrunnlaget, som gjør det tungt for hørselsfaglig personell å tilby 

tjenester. 

Vedtak: NASU kommer tilbake til saken i forlengelse av at Hdir legger frem sin 

tiltaksrapport om morgendagens hørselsomsorg. 

 

7. Foreningssynspunkter på forslag fra HLF om hørselsfaglig etterutdanningstilbud 

til helsepersonell (sak 11 på NASUs høstmøte 2019) (Steinar Birkeland, HLF) 

Ideelt sett bør hørselsfaglig personell bemanne stillinger som gir helsetjenester til 

hørselshemmede. I praksis, spesielt i kommunene, er det mye gjennomtrekk og 

omdisponeringer. Det sviktes også på overgangen fra og samhandlingen med 

spesialisthelsetjenesten. Skal en lykkes må nytt helsepersonell få tilgang til effektiv og 

kvalitetssikret opplæring. Det kan gjerne skje gjennom Elæring, hvor det alt finnes en 

del tilgjengelige tilbud. Her kan f.eks. ergoterapeutene selv bidra til å komme frem til 

et minimumskrav på kompetansegrunnlag for å gi tjenestetilbud til hørselshemmede; 

det er i så fall mulig å se for seg sertifiseringsopplegg ved Elæring opp mot NAV, at 

man må være sertifisert for å kunne rekvirere hørselstekniske hjelpemidler. Det som 

blant annet må sikres ved en hørselsfaglig etterutdanningsmodell til helsepersonell, er 

å skape kompetanse på at de som trenger hørselsfaglige tjenester som kun kan utføres 

av audiologisk personell henvises for dette. 

Vedtak: NASU kommer tilbake til saken i forlengelse av at Hdir legger frem sin 

tiltaksrapport om morgendagens hørselsomsorg. 

 

8. Orientering om Oslo Economics´ samfunnsøkonomiske rapport om arbeidsliv og 

hørsel (Merete Orholm, HLF) 

Rapporten er tilgjengelig her: 

- Interessepolitisk informasjon: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/nedsatt-horsel-i-arbeidsfor-alder  

- Nyhetssak: https://www.dinhorsel.no/milliarder-aa-tjene-paa-en-bedre-hoerselsomsorg.6306227-460100.html 

Rapporten, som er bestilt av HLF, er utarbeidet av Oslo Economics på fritt 

forskningsfaglig grunnlag. Rapportens analyser og konklusjoner baserer seg på et 

omfattende datagrunnlag, fra helseøkonomiske registerdata til intervjudata. Rapporten 

dokumenterer folkehelseutfordringen innen hørsel relatert til arbeidsliv, gjennom 

beregning av så vel direkte som indirekte omkostninger økonomisk og menneskelig. 

Hdirs arbeidsgruppe for morgendagens hørselsomsorg har fått rapporten, slik at 

relevante funn kan tas inn tiltaksrapporten de skal levere til HOD forsommeren 2020. 

HLF er åpen for innspill til en oppfølgende samfunnsøkonomisk rapport, som er under 

planlegging. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

9. Beramming av NASUs høstmøte 2020 

Vedtak: NASUs høstmøte 2020 legges til 29. oktober kl. 12-14.30. 

 

 

https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/nedsatt-horsel-i-arbeidsfor-alder
https://www.dinhorsel.no/milliarder-aa-tjene-paa-en-bedre-hoerselsomsorg.6306227-460100.html
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10. Eventuelt 

a. Audiologi i corona-panedmi – orientering (Ingvild Ørpen, Audiologisk utvalg 

NOLF) 

- NOLF (Ørpen): Audiologien er aktiv også under corona-epidemien. Det er en 

uttalt dugnadsånd. Manglende smittevernutstyr initialt var det som ledet til et par 

ukers stopp, før kontrollert opptrapping. Driften av barneaudiologien, særlig 

nyfødtscreeningen, er blitt prioritert. 

- Audiografforbundet (Paulsen): Mangel på smittevernutstyr har vært brukt som 

begrunnelse for permitteringer ved ØNH-avtalespesialistklinikker. En annen 

problemstilling gjelder utfordringer med for små kontorer. 

- HLF (Birkeland): Audiografforbundet har fått på plass nasjonal krisetelefon 

(https://www.dinhorsel.no/audiografenes-krisetelefon-er-aapen.6304726-460100.html), og HLF et 

selvhjelpsbasert nettsted i bruk og stell av høreapparater (www.hlf.no/brukogstell). 

https://www.dinhorsel.no/audiografenes-krisetelefon-er-aapen.6304726-460100.html
http://www.hlf.no/brukogstell

