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En evaluering av prosjekt

Audiograf i interkommunal rehabilitering, sluttrapport

FORORD
Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble
gjennomført i perioden fra september 2011 til juli 2014.

Rapporten tar for seg hvordan det har fungert da de tre kommunene Røros, Os og Holtålen gikk
sammen for å prøve ut det å ha en audiograf i rollen som hørselskontakt i en periode på tre år.
Prosjektet ble finansiert av midler fra Helsedirektoratet.

Formålet med dette prosjektet var å undersøke om audiograf i rollen som hørselskontakt har
betydning for hørselshemmede innbyggere, om det gir et bedre tilbud, samt om det utgjør noen
forskjell. Målet var også å øke kompetansen hos brukere, nærpersoner, helsepersonell og
pedagogisk personell ved å prøve ut en ordning med audiograf som interkommunal hørselskontakt.

Samarbeidspartnere har vært ergoterapeuter, helsesøstre, leger, helsepersonell i hjemmetjeneste
og sykehjem samt ansatte i PPT, barnehager og skoler.

Røros, juni 2014
Mona Skjevdal Kverneng
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1

SAMMENDRAG

Hensikten med denne rapporten er å vise hvor viktig det er med kompetanse i kommunene, siden
kommunene blir pålagt mer og mer ansvar. Kommunene får derimot ikke mer midler til flere
stillinger, man må derfor tenke alternativt.

Tre av kommunene i Fjellregionen; Røros, Os og Holtålen gikk sammen og søkte om prosjektmidler
til audiograf i interkommunal rehabilitering fra Helsedirektoratet. Til sammen har disse tre
kommunene ca. 10 000 innbyggere, og stillingen har vært på 60 % stilling, den siste tiden på 50 %.
Grunnen til at det ble redusert stilling i den siste perioden, var kombinasjon med annen jobb.

Oppgavene til prosjektaudiografen har vært brukerrettet arbeid for hørselshemmede i alle
aldersgrupper, oppfølging av tiltak iverksatt av spesialisthelsetjenesten og undervisning om hørsel,
høreapparat og andre hørselshjelpemidler til pleiepersonale og personale i skole og barnehage,
samt brukere og nærpersoner til disse.

Det er mye nytt innen området hørsel, og man ser at en fagperson med hørsel som sitt spesialfelt
har helt andre forutsetninger for å gjøre en god jobb og å holde seg oppdatert enn annet
helsepersonell med henhold til hørselshemmede. En audiograf kan blant annet se på høreapparater
i sammenheng med annet hørselsutstyr og har bedre forutsetninger for å finne en optimal løsning.
Dette blir et mer helhetlig tilbud innen hørsel.

Prosjektaudiografen har hatt et godt samarbeid med audiograf i spesialisthelsetjenesten og med
avdeling hørsel på Hjelpemiddelsentralene i Hedmark og Sør-Trøndelag.

Man ønsker å få til en interkommunal stilling i minimum 40 % nå som prosjektet tar slutt da man ser
nytteverdien i å ha mer kompetanse i kommunene. Dette har man ikke på plass pr i dag, men Os
kommune kan tilsette i 10-15 % til høsten. Røros og Holtålen må koble seg på denne ved første
anledning. Det kan forhåpentligvis skje i forbindelse med kommunesammenslåing, da må
kommunene uansett omorganisere og slå sammen tjenester til større enheter.
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I denne rapporten omtales audiografen i det interkommunale prosjektet for prosjektaudiografen.
Audiografer i andre typer tjenester, slik som i spesialisthelsetjeneste eller hjelpemiddelsentral, er
audiografer. Den eventuelle fremtidige audiografen i kommunen omtales som kommuneaudiograf.

I rapporten skrives det om Statped Midt, statlig pedagogisk tjeneste. Dette er tidligere kjent som
Møller-Trøndelag kompetansesenter.
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2

INNLEDNING

Nedsatt hørsel er en vanlig tilstand i befolkningen og en naturlig del av aldringsprosessen. Det
påvirker først og fremst det sosiale livet og ikke minst muligheten for kommunikasjon. Nedsatt
hørsel øker også faren for passivitet og sosial isolasjon.

Forskrift om habilitering og rehabilitering sier dette om rehabilitering:

«Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere
aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.» (FOR-2001-0628-765: Forskrift om habilitering og rehabilitering).

Ansvaret for dagens offentlige tjenestetilbud er fordelt mellom kommunene, arbeids- og
velferdsetaten, regionale helseforetak og statlig spesialpedagogisk støttesystem.

En person som mistenker nedsatt hørsel, henvender seg i første omgang til sin primærlege. Denne
vil henvise videre til en ØNH-spesialist ved ØNH-avdeling og hørselssentral, eller til en privat ØNHklinikk. Etter utredning og diagnostisering vil mange som har fått påvist nedsatt hørsel, få tilbud om
tilpasning av høreapparater. Tilpasning og utprøving av høreapparater blir i all hovedsak gjort av en
audiograf på hørselssentralen eller hos en privatpraktiserende ØNH-lege.

For mange hørselshemmede stanser hørselsomsorgen her. De får ikke vite om muligheten for å
prøve ut andre hørselstekniske hjelpemidler. Opplæringstilbudet i forhold til bruk og stell av
høreapparater er også forskjellig fra sted til sted. Kartlegging av forventninger, utprøving og
opplæring er viktige faktorer for å få et godt utbytte av høreapparater.

For mange er ikke høreapparater tilstrekkelig hjelpemiddel for å mestre hverdagen som
hørselshemmet. Mange er ukjent med at det finnes andre hørselstekniske hjelpemidler og
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tilfeldigheter avgjør om personen får kjennskap til dem. Mange er ikke klar over at kommunen har
et ansvar for og et tilbud til hørselshemmede.

Alle kommuner har en hørselskontakt relatert til NAV Hjelpemiddelsentral, men kravet til
kompetanse er ikke fastlagt. De tre kommunene Røros, Os og Holtålen har ulike tradisjoner i
forhold til funksjonen hørselskontakt. Holtålen har hatt en hjelpepleier som hørselskontakt noen
timer i uka, mens Røros og Os har lagt denne funksjonen til ergoterapitjenesten.

Man ser helt klart behov for mer kompetanse og kapasitet i denne funksjonen. Behovet for teknisk
kompetanse øker samtidig som kombinasjonen av flere funksjonshemminger blir mer vanlig
ettersom

folk

blir

eldre.

Dette

gjelder

for

eksempel

demenssykdom/hørselstap,

hjerneslag/hørselstap og ikke minst kombinerte sansetap, - alle utfordrende når det gjelder å finne
løsninger som fungerer. Dertil har yngre hørselshemmede behov for bistand i forhold til arbeid,
skole og fritid. Utfordringene for kommunale hørselskontakter øker i omfang samtidig som
kommunens kompetanse og ressurser er begrenset.

Med et interkommunalt prosjekt ønsket man å finne ut om bistanden til hørselshemmede kan
forbedres gjennom å tilby bedre fagkompetanse på hørselsrehabilitering.
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2.1

Målsetting

Målsettingen for dette prosjektet var å undersøke om ordningen:
-

Ville gi bedre ytelse og oppfølging ovenfor brukerne.

-

Ville redusere ventetid på å få hjelpemidler og sikre at de fungerer sammen med
høreapparater.

-

Ville øke kompetansen blant brukere og nærpersoner, samt blant helsepersonell og
pedagogisk personell.

2.2

-

Ville øke samarbeid med likemenn.

-

Ville redusere bruken av spesialisthelsetjenesten der dette var mulig.

Målgrupper

Målgruppen var innbyggere i Røros kommune, Os kommune og Holtålen kommune (til sammen ca.
10 000

innbyggere)

som

hadde

et

betydelig

hørselstap,

ca.

1450

personer

(jf.

Folkehelseinstituttet/Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag).

2.3

-

Voksne og eldre med varig hørselstap.

-

Barn og unge med varig hørselstap.

-

Personer med kombinert sansetap.

-

Personer i alle aldre med kombinerte diagnoser hvor hørselstap var en av dem.

-

Nærpersoner og helsepersonell som har kontakt med hørselshemmede.

Mål

Dersom prosjektet viste seg å bli vellykket og man så god nytteverdi i å ha en fagperson som
interkommunal hørselskontakt, var det et mål at kommunene i etterkant av prosjektet kunne få til
en permanent ordning. Dette kan trolig la seg gjøre i forbindelse med Samhandlingsreformen som
på sikt sannsynligvis vil medføre økte økonomiske overføringer til kommunene. Hvis kommunene
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på forhånd har erfart at det å tillegge funksjonen hørselskontakt mer kompetanse og kapasitet er
nyttig ovenfor innbyggerne, er sannsynligheten stor for at det finnes vilje til fortsatt å bruke
ressurser på denne viktige funksjonen. Det må her presiseres at det viktigste ikke vil være hvilken
yrkesgruppe en velger å tilsette, men at en finner en fagperson med kompetanse på området
hørselsrehabilitering. Audiograf er i så måte et naturlig valg, men andre yrkesgrupper, slik som
audiopedagog,

kan også

være aktuelle. Det

primære er å imøtekomme brukernes

rehabiliteringsbehov. Man håper at dette prosjektet kan være et godt skritt videre til å kunne tilby
gode kommunale tjenester til hørselshemmede innbyggere.

2.4 Organisering
Styringsgruppe:
Inger Therese Holm, leder for fysioterapi- og ergoterapitjenesten i Røros kommune (leder).
Britt Løkken, rehabiliteringskoordinator/ergoterapeut i Os kommune.
Bente Morken, leder for Hjemmetjenesten i Holtålen kommune / Anita Engan, ergoterapeut i
Holtålen Kommune.

Samarbeidspartnere/referansegruppe for prosjektet:
Anne Brit Vollan/Rannveig Pedersen, rådgiver fag avd. hørsel, NAV Hjelpemiddelsentral SørTrøndelag.
Wenche Aunmo, audiograf v/ Røros ØNH.
Rigmor Stolt, leder for Røros og omegn Hørselslag (lokallag av HLF).

Styringsgruppa møttes 7 ganger og referansegruppa har hatt møte 1 gang.
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3

METODIKK

Dette kapitlet redegjør for hvordan det har vært arbeidet i prosjektet.

3.1

Gjennomføring

Prosjektaudiografen har hatt kontor for konsultasjoner i hver kommune, samt besøkt brukere
hjemme, på arbeidsplasser, skoler og barnehager. I tillegg til å formidle hørselstekniske
hjelpemidler, bistod man også brukere og nærpersoner med informasjon og kontakt med andre
offentlige og frivillige tilbud/bistand så som Frivilligsentral, Hørselslaget (Hørselshemmedes
Landsforbunds lokallag), NAV Hjelpemiddelsentral, hjemmetjeneste osv. Audiografen kunne også
ta på seg en koordinerende rolle dersom dette var hensiktsmessig og bruker ønsket det.

Hovedarbeidet i dette prosjektet har vært kartlegging, tilpasning og oppfølging av eldre
hørselshemmede med og uten høreapparater. Henvendelsene har kommet fra ergoterapitjenesten,
hjemmetjeneste, sykehjem, helsesenter, spesialisthelsetjenesten, pårørende eller brukeren selv.

Ved første kontakt har man kartlagt om den hørselshemmede bruker høreapparater eller ikke,
hvilke utfordringer personen har og om han/hun har andre hørselstekniske hjelpemidler. Man har
som regel så foretatt et hjemmebesøk for montering og utprøving av hjelpemidler. Mange har også
ønsket veiledning eller opplæring i å sette på plass høreapparatene og generelt om hørsel og om
det å bruke høreapparater.

Flere henvendelser har startet med telefonsamtale, som har blitt fulgt opp med hjemmebesøk ved
neste kontakt. Etter en tid har man så tatt kontakt igjen, for å kontrollere at alt fungerer fint og at
brukeren mestrer utfordringene.
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Både hjemmetjeneste og avdelingene på sykehjem har enkelt kunnet ta kontakt ved behov, hvis
problemer med høreapparater eller andre hørselstekniske hjelpemidler har oppstått. Det har også
vært kontakt ved behov for hørselstekniske hjelpemidler til beboere.

Prosjektet har vart i vel to år fordelt på tre år. På denne tiden har prosjektaudiografen hatt kontakt
med 217 hørselshemmede og skrevet 757 journalnotater. Det har blitt gjennomført 437
hjemmebesøk, 73 konsultasjoner og 26 kurs/undervisninger. Det har blitt avholdt 34 møter. I tillegg
har prosjektaudiografen også vært på besøk på arbeidsplass, skole og barnehage til sammen 9
ganger.

Av disse tallene ser man at de aller fleste hørselshemmede er eldre, og at de foretrekker
hjemmebesøk. Det er flere hjemmebesøk enn det er konsultasjoner på kontor. Det er også foretatt
konsultasjoner per telefon.

Man ser at det ikke er så mange kontakter med barn, da disse blir godt ivaretatt av PPT
(pedagogisk-psykologisk tjeneste) og Statlig pedagogisk tjeneste. Men med dette prosjektet har
man erfart at barnehager og skoler lettere kan ta kontakt og dermed får raskere hjelp ved
eventuelle problemer.

Prosjektaudiografen har kunnet gå mer i dybden i rehabiliteringen i forhold til hørsel. Med
kunnskap om høreapparater og dets innstillinger, har man kunnet finne mer avanserte, men
brukervennlige løsninger og også diagnostisert eventuelle problemer.

Prosjektaudiografen har gjennom sin 3-årige høyskoleutdanning inngående kunnskap om de
medisinske, tekniske og pedagogiske sidene ved et hørselstap. Dette gjør audiografen spesielt godt
egnet for å kunne gi brukerne et godt og bredt rehabiliteringstilbud innen hørsel.
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3.2

Opplæring og informasjon

Ved oppstart av prosjektet var prosjektaudiografen på hospitering på Hjelpemiddelsentralen i SørTrøndelag.

Kontakt

med

Hjelpemiddelsentralen

i

Hedmark

ble

også

opprettet.

Når

Hjelpemiddelsentralene har holdt kurs for sine hørselskontakter, har audiografen deltatt på disse
kursene som kursdeltaker, men har også bidratt med erfaringer og relevante betraktninger.

Prosjektaudiografen tok kontakt med de innbyggerne som hadde hjelpemidler fra før, og tilbød en
oppfriskning og ny vurdering av hjelpemiddelbehovet.

Helsepersonell i de ulike kommunene fikk vite om tilbudet til hørselshemmede og det ble holdt kurs
i forhold til bruk og stell av høreapparater på de ulike avdelingene på sykehjem og hjemmetjeneste.
Til dette ble det laget en sjekkliste for stumme høreapparater og høreapparater som piper. Se
vedlegg 1.

Prosjektaudiografen ble også spurt om å holde internundervisning for alle ansatte i Røros
Kommune to ganger første året. Se vedlegg 2. Røros Kommune har dette tilbudet en dag i uka med
samme foreleser to uker på rad som et tilbud til alle ansatte i helse- og sosialetaten.

Opplæring i bruk og stell av høreapparater har vært jevnlig gjennomgått i hele prosjektperioden.

Prosjektaudiografen deltok også på etterutdanningskurs for audiografer for oppdatering. Tema for
dagene var ”Hørsel og hjerne”.

Man har i hele prosjektperioden hatt et godt samarbeid med Røros ØNH, også deltatt på deres
firmabesøk om oppdateringer av høreapparater og tilleggsutstyr til høreapparater.

Prosjektaudiografen deltok på to møter i Røros og omegn Hørselslag og informerte om jobben som
interkommunal audiograf/hørselskontakt. Det ble lagt vekt på den helheten som brukeren ville få
angående

bruk

av

høreapparater

og

andre
12
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rehabiliteringstilbudet er tredelt: Audiografen i spesialisthelsetjenesten tilpasser høreapparater,
prosjektaudiografen rekvirerer hjelpemidler og likemennene hjelper til med skifte av slanger og
praktiske råd til høreapparatbrukere. Det ble også informert om hørselstap og hvem som kan få
hørselstekniske hjelpemidler, samt de ulike hjelpemidlene som er å få låne.

I 3.halvår ble prosjektaudiografen spurt om å undervise sammen med audiograf fra
Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag for 3.trinn på Audiografutdanningen. Her var temaet
helhetlig rehabilitering, det å samarbeide med andre yrkesgrupper og at en møter sammensatt
problematikk med nedsatt syn/hørsel og kognitiv svikt mm.

Prosjektaudiografen har også holdt et innlegg på Deltas fagdager i 2013. Her ble det informert om
hva en audiograf er, før selve hovedinnlegget om prosjektet. Det ble lagt vekt på
kompetanseheving før forsamlingen kunne stille spørsmål.

I løpet av 3.halvår ble man også forespurt om å holde foredrag til Røros Soroptomiforening. Det ble
gitt informasjon til medlemmene angående høreapparater og dens historie og utvikling. Det ble
informert om hørselstap og hvorfor det er viktig å begynne så tidlig som mulig med høreapparater.
De fikk også se hvordan høreapparater ser ut, både i gamle dager og i dag.

I 4. halvår holdt prosjektaudiografen et nytt framlegg for Røros og omegn Hørselslag sine
medlemmer angående de ulike hjelpemidlene man formidler via Hjelpemiddelsentralen. Her viste
man fram de mest brukte hjelpemidlene og medlemmene fikk muligheten til å komme med
spørsmål. Så fikk de som ønsket mer kontakt, tilbud om å møte på prosjektaudiografens kontor
påfølgende dag.

Våren 2014 ble prosjektaudiografen også spurt om å fortelle om prosjektet på HLF sin konferanse
på Briskeby i oktober 2014, noe det er sagt ja til.
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3.3

Barn og unge i skole og barnehage

I løpet av første halvår av prosjektet, deltok prosjektaudiografen på temadag i ungdomsskolen i
Holtålen Kommune, der det ble informert om Tinnitus. Det var psykisk helse som var tema, og
filmen “Null sus” ble vist til ungdomsskoleelever. Den 25 minutter lange filmen formidler hva som
kan bli konsekvensene av å utsette seg for et høyt lydnivå over lang tid.

Prosjektaudiografen deltok på et samarbeidsmøte som Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag og
Statped Midt har, i 2.halvår. Dette møtet resulterte i hospitering på Statped Midt og informasjon
om prosjektet til ansatte der. Ved skolebesøk der Statped Midt deltok, var også
prosjektaudiografen med.

Man hadde møte med oppvekstsjef og leder for barnehagene. Her ble det informert om prosjektet,
og det ble enighet om at prosjektaudiografen skulle delta på rektormøte og møte med styrere i
barnehagene. Der fikk også rektorene og styrerne informasjon om prosjektet og hva
prosjektaudiografen kunne bidra med.

Prosjektaudiografen ble kontaktet i forbindelse med skolestart for en hørselshemmet elev. Man ble
innkalt på samarbeidsmøte med skole, foreldre, Statped Midt og PPT (pedagogisk-psykologisk
tjeneste). Prosjektaudiografen deltok også da det var befaring på denne skolen, og på opplæring da
eleven fikk hørselshjelpemidlene sine.

Prosjektaudiografen har hatt møte med helsesøstrene i kommunene. Det ble avtalt at man skulle
delta på ansvarsgruppemøter i to av kommunene siden disse samarbeider om PPT. Det ble også
snakket om forebyggende arbeid. Barnehagene og skolene fikk informasjon om hvordan de kunne
ta kontakt, og hva prosjektaudiografen kunne bidra med.

Skole og barnehage har tatt kontakt når det har vært utfordringer med hørselstekniske utstyr, og
prosjektaudiografen kunne bidra på relativt kort varsel. På denne måten har pedagogisk personale
fått rask hjelp og barnet har kunnet ha kontinuerlig nytte av hjelpemidlene.
14
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Prosjektaudiografen var også med da en ungdomsskoleelev måtte ha hjelpemidler i sin
skolehverdag. Her var det møte med PPT sammen med foreldre og rektor, samt at Statped Midt
kom og informerte klassetrinnet om hørsel og det å ha nedsatt hørsel.

I 4.halvår underviste prosjektaudiografen fagarbeidere på VKII på videregående skole. Her ble det
gitt informasjon om hørsel og nedsatt hørsel, høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler.
Filmen «Nulls Sus» ble også vist.

3.4 Sammensatt funksjonshemming
Tema for 4.halvår var kombinert sansetap og nedsatt hørsel sammen med hjerneslag og/eller
demens. Dette er pasientgrupper prosjektaudiografen hadde hatt kontakt med hele tida da dette
var hovedarbeidet i prosjektet.

Med ekstra fokus på disse gruppene, ble man enige om å oppsøke sykehjem med
demensavdelinger på nytt. Prosjektaudiografen hadde i denne perioden mer jevnlige besøk hos
personer med disse diagnosene og tilstandene. Dette medførte også samarbeid med
avdelingsledere angående pasienter som kunne trenge ekstra oppmerksomhet.

Fra før hadde prosjektaudiografen også fulgt ekstra opp personer med kombinert nedsatt syn og
hørsel.

3.5

Artikler i aktuelle fagblader

De to lokale avisene ble kontaktet for å informere innbyggerne om tilbudet til hørselshemmede.
Her ble det en artikkel i hver avis med informasjon til innbyggere.
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En representant for fagbladet Din Hørsel kom og intervjuet prosjektaudiografen og lederen for
prosjektet. Resultatet ble en tosiders artikkel i fagbladet:

http://www.c-mer.no/web_publikasjon/HLF/Din_Horsel_1203/#/24/

Fagbladet Audiografen har også hatt artikkel vedrørende prosjektet.

3.6 Brukerundersøkelse til innbyggere og ansatte
I mars 2014 ble det sendt ut brukerundersøkelse til 100 brukere og ansatte i de tre kommunene, se
vedlegg 3 og 4. Her ble de spurt om hvor de hørte om tilbudet audiograf i kommunen, hvordan de
opplevde tilbudet og om de synes det er viktig med slik kompetanse i kommunen.

3.7

Informasjon om prosjektet til nabokommunene

Kommunene og spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen har satt i gang et prosjekt Samhandling i
Fjellregionen, også kalt prosjekt Fjellhelse. Det er et samarbeid mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten

i

Fjellregionen

for

å

møte

utfordringene

i

forbindelse

med

samhandlingsreformen.

I siste halvår, i mars 2014 ble det tatt kontakt med prosjektlederen for Fjellhelse, og gitt informasjon
om hørselsprosjektet. Her ble det også lagt fram et forslag om at alle kommunene i hele
Fjellregionen, 8 kommuner totalt, kan samarbeide om en stilling som interkommunal
kommuneaudiograf.

I april 2014 ble møter med fire av nabokommunene i Nord-Østerdalen gjennomført. De ble
informert om hvordan jobben ble utført og erfaringene med interkommunalt prosjekt.
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To av kommunene har i etterkant kommet med en uttalelse om hvordan tilbudet til
hørselshemmede i deres kommuner er. Se vedlegg 10 og 11.

En kommune kom med muntlig tilbakemelding. Dette er en liten kommune og hørselssaker er
sjeldne. Hørselskontakten må derfor innhente ny kunnskap for hver henvendelse, da det er liten
erfaring i tilpasning av hørselsteknisk utstyr.
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4

RESULTATER

Her presenteres resultatene av brukerundersøkelsene (vedlegg 5 og 6), samt måloppnåelsene.

4.1

Resultater av brukerundersøkelse til innbyggere og ansatte

Det ble sendt ut brukerundersøkelse til 50 stk. innbyggere fordelt slik på kommunene:
Røros: 30 stk.
Os: 10 stk.
Holtålen: 10 stk.

Det ble også sendt ut brukerundersøkelse til 50 stk. ansatte i helse og omsorg, fordelt slik på
kommunene:
Røros: 30 stk.
Os: 10 stk.
Holtålen: 10 stk.

Av disse kom 37 svar tilbake fra brukere, en svarprosent på 74 %, samt 32 stk. fra ansatte, en
svarprosent på 64 %.

4.1.1

Resultater brukere

Noen av innbyggerne/brukerne krysset av for to svar på de to første spørsmålene. Disse svarene er
derfor forkastet, men resten av undersøkelsen er tatt med. Det var også et svar som kom tilbake
med kun svar på spørsmål 4, 5 og 6. Derfor har spørsmål 1 og 2 32 svar mens de andre spørsmålene
har 37 til sammen. Se vedlegg 5.

På spørsmål 1 ble det spurt om hvordan de kom i kontakt med audiografen første gang. De fleste, 12
stk. av 33, svarte at de tok kontakt selv. 7 stk. tok kontakt med gjennom spesialisthelsetjenesten. 5
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tok kontakt gjennom ergoterapitjenesten. 3 stk. tok kontakt gjennom fastlegen og 3 gjennom
hjemmesykepleien. 3 stk. tok kontakt gjennom likemann.

På spørsmål 2 svarte 10 stk. av 33 at de hørte om tilbudet interkommunal audiograf for første gang
gjennom ergoterapitjenesten. 7 fra spesialisthelsetjenesten og 4 fra lokalavisa. 3 stk. fra
«jungeltelegrafen» og 3 fra hjemmesykepleien, 2 fra fastlegen og 2 annet: fra familien og fra Møller
(nå Statped Midt).

På spørsmål 3 ble brukerne spurt om de var fornøyd med kunnskapen ang. hjelpemidlene. Her
svarte 32 av 36 stk. at de var «svært fornøyd» eller «fornøyd», 2 svarte «nøytral» mens 2 stk. var litt
«fornøyd» eller «ikke fornøyd».

På spørsmål 4 var spørsmålet om de var fornøyd med oppfølgingen. Av 34 stk. svarte 26 stk. at de
var «svært fornøyd» eller «fornøyd», 4 svarte «nøytral». 4 stk. svarte at de var «litt fornøyd» eller
«ikke fornøyd». Her kom det også tre skriftlige svar. «Kan ikke ennå uttale meg om det, er bare 1
uke siden jeg fikk utstyr.» «Ikke hatt behov for oppfølging.» «Ikke behov, hatt hjelp av sønn,
fornøyd ved kontakt.»

På spørsmål 5 ble det spurt om tilgjengeligheten til prosjektaudiografen. Her svarte 24 av 37 at de
var «svært fornøyd» eller «fornøyd». 3 svarte «nøytral», mens 9 stk. var «litt fornøyd eller ikke
fornøyd». Den siste personen svarte skriftlig at han/hun ikke har hatt behov for kontakt.

På spørsmål 6 svarte alle 37 at det var viktig med en audiograf i en slik stilling. De ble så spurt om å
utdype. Her er noen av svarene:

«At det er lett å få tak i hjelp når det trengs»

«En fagperson som kan komme hjem til bruker og som kartlegger og ser behovet»
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«Det er til stor viktighet for de som har behov for den hjelpen som audiografen gir»

«Vi har behov for kunnskap»

«Det er viktig at folk som trenger det vet at ekspertisen innenfor dette området er tilgjengelig»

«Hurtig endring i teknologien medfører behov for hjelp. Opplysning/hjelp om økonomisk støtte.
Selv om teknologien har kommet langt, er hørselsproblemer et stort handikap. For livskvalitet
er støtte fra en lett tilgjengelig fagperson avgjørende.
Bistand/levering hjelpemidler.»

Til slutt fikk brukerne skrive i et kommentarfelt om det er noe annet de ville tilføye, her er noen av
kommentarene:

«Det er fint å ha en slik støtte. Mange spørsmål dukker opp, da er det lettvint å ha tilbudet så
nært.»

«Kjenner pårørende som har hatt en på rehabiliteringsplass på sykehjem med store
høreproblemer. De fikk hjelp av audiografen til forståelse og bruken av høreapparatet. Dette
var de svært fornøyd med.
Helsepersonell kan generelt svært lite om nedsatt hørsel og bruken av høreapparater.
Svært viktig med en slik stilling.»

«Den gode veiledningen, informasjonen og «løpende» utprøving av nye tekniske hjelpemidler,
har bidratt til at jeg har kunnet være lengre yrkesaktiv.
Viktig med nærhet til audiografen. Noe kan skje med det tekniske utstyret, da kan man
raskt/enkelt få hjelp.»
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«Kommunen er veldig treg med å tilrettelegge for oss i deres bygg. Hvordan er det i Hovet. Det
skal visst finnes hjelp der, men ingen kan sette i gang utstyret. Det er ikke bra.»

«Helt klart behov for denne hjelpen i hele regionen. Os-Tolga-Røros-Holtålen. 100 % stilling
fordeles på disse kommunene. Behovet om info og tilgjengelighet er viktig. Personer som ikke
har hørselsproblemer skjønner lite av hvor viktig denne jobben er. Det kan ikke bare baseres på
frivillighet.»

Man ser ut fra resultatene at brukerne synes det er godt å ha hjelp i nærheten, og fordelen er at
kompetansen kan komme hjem til dem, samt til rask tid. Noen hadde vanskeligheter med å vite når
prosjektaudiografen var til stede, og noen syntes også det var vanskelig å få tak på
prosjektaudiografen.

Her tar en bruker opp problemer med kommunale bygg. Det er mulighet for at den evt. fremtidige
kommuneaudiografen kan ha jevnlig kontroll og oppfølging av kommunale bygg som er tilrettelagt
for hørselshemmede.

En bruker forteller at han/hun har kunnet vært yrkesaktiv lengre. Brukeren hadde fått hjelp uten
prosjektaudiografen også, men det vill ha tatt lengre tid. Hjelpemiddelsentralen har det
overordnede ansvar når det gjelder arbeidsplasstilrettelegging, men med dette prosjektet har man
kunnet lagt det til kommunen.

4.1.2

Resultater ansatte

Se vedlegg 6.

På spørsmål 1 svarte 25 av de 32 ansatte at de syntes tilbudet om interkommunal audiograf var
«svært bra» eller «bra». Dette viser at de ansatte er fornøyd med denne ordningen. 6 svarte
"nøytral» og 1 stk. svarte «litt bra».
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På spørsmål 2 svarte 21 stk. av 32 at de er «svært fornøyd» eller «fornøyd» med internundervisning
og informasjon. 5 svarte «nøytralt», mens 6 svarte «litt fornøyd» eller «ikke fornøyd».

På spørsmål 3 svarte 20 av de 32 at de var «nøytral» eller «litt fornøyd» på at audiografen har delt
stilling fordelt på 3 kommuner. 8 svarte at de var «svært fornøyd» eller «fornøyd». 4 stk. var «ikke
fornøyd».

På spørsmål 4 var spørsmålet om de var fornøyd med tilgjengeligheten. Her svarte 20 stk. av 32 at
de var «svært fornøyd» eller «fornøyd», 6 svar var «nøytral», mens 6 stk. var «litt fornøyd» eller
«ikke fornøyd».

På spørsmål 5 var spørsmålet om det var viktig at det var en audiograf i en slik stilling, samt at de
fikk mulighet til å utdype svaret sitt.

31 av 32 stk. svarte at det var viktig med en audiograf, 1 svarte «vet ikke».

Her er noen av de skrevne svarene:

«Kommer på kort varsel, spesialist på sitt felt, mange som trenger hjelp med denne
kompetanse.»

«Er med på å øke kompetansen til helsepersonell som har pasienter med aktuell
problemstilling. Og dermed bedre livskvalitet til disse pasientene, både hjemmeboende og de
på institusjon.»

«Tror det er til stor hjelp for mange – spesielt at de pårørende og de som skal hjelpe kan bli
tryggere.»
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«Viktig med kunnskap.»

«Hørsel er viktig; viktig at eldre som gjerne har flere tapsopplevelser får gode hjelpemidler for å
takle hørselstap.»

«Det trengs! Viktig! Det trengs hjelp med høreapparater og utstyr. Bestilling og reparasjon. Og
ikke minst hjelp til hjelpemidler. Godt å vite at det er hjelp å få!»

«Har bruk for en audiograf.»

«Veldig viktig. Mange av pleiere har ikke god kompetanse på dette med høreapparat.»

Til slutt var det et kommentarfelt som de ansatte kunne skrive i, her er noen av svarene:

«Synes det er fint at du kommer innom oss på avdelingen og underviser oss om høreapparater
en gang i blant.»

«Lite informasjon når hun er her.
Ønsker mere informasjon generelt om hørsel og hørselstap.
Hjelpemidler som finnes.
Oppfriskning angående vask av høreapp. Generelt om høreapp.»

«Savner litt info/oversikt over når vi kontakter deg/kontra når vi må kontakte ØNH. Hva må
man ha henvisning fra lege om osv.»

«Info om høreapp. – ok. Ønsker internundervisning om hørsel/hørselstap.
Samt info om hvilke hørselshjelpemidler som finnes som man som sykehjemspasient kan ha
nytte av/krav på.»

23

Audiograf i interkommunal rehabilitering, sluttrapport
«Bra at det kan utnyttes interkommunalt.»

«Viktig at audiograf er lett tilgjengelig og behjelpelig når det er noe.»

«Noe vanskelig å følge med på kontortiden.»

«Viktig med kunnskapsheving blant oss som jobber med bl. a. hørsel.»

«Vanskelig å vite når audiografen er tilstede, når hun kommer tilbake. Hvor kan beskjeder
leveres?»

«Et svært fornuftig prosjekt!
Vi trenger en audiograf som kan benyttes i institusjoner og i hjemmene + undervise personalet i
framtida også.»

«Har behov for større stilling, slik at det blir flere dager i hver kommune.
Har mer bruk for audiograf og da er det greit å ha audiografen i samme hus/kommune.
Så tilgjengeligheten kunne blitt litt bedre ved dette.
Ellers veldig greit å komme i kontakt med audiografen.»

Ut fra disse svarene kan man se at de ansatte ønsker å ha mer kompetanse nær seg, og ønsker flere
kurs. En har skrevet at han/hun ønsket et konkret kurs. Det ble gjennomført kurs for både
hjemmetjeneste og sykehjem, men dette viser at man ikke når over alle, samt at slike kurs burde
holdes med jevne mellomrom, både for å holde de ansatte oppdaterte og for å nå flest mulig. Det
er også en fordel å være nær de som trenger hjelp, om det er de ansatte eller brukerne.
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4.2 Oppnåelse av målsettingene


Vil dette gi bedre service og oppfølging ovenfor brukerne?

Man har bedre tid til oppfølging og gir en mer helthetlig service i henhold til hørsel. Audiografen
kommer hjem til brukeren og ser at høreapparatene fungerer med for eksempel IR-anlegget eller
teleslynga. Så tar man kontakt igjen etter en tid og hører om alt fungerer som det skal. Med kun et
fagfelt å holde seg oppdatert innen, er det lettere å ha oversikt over det siste på markedet.


Vil dette redusere ventetida på å få hjelpemidler og å sikre at hjelpemidlene fungerer
sammen med høreapparatene?

Brukerne slipper å forholde seg til så mange personer når det er en og samme person som
monterer og gir opplæring, samt at denne personen kan sjekke at høreapparatet virker samtidig.
Dette viser seg å være verdifullt for yrkesaktive.

En audiograf i hørselskontaktstilling i litt større prosentandel, vil snarere kunne tilpasse
hjelpemidlene, enn hvis det skal komme noen fra Hjelpemiddelsentralen. Dette korter ned
ventetiden og yrkesaktive kan fortsette i jobben.

Det er Hjelpemiddelsentralen sitt ansvar å hjelpe til med arbeidsplasstilrettelegging, men med en
audiograf i kommunen, kan yrkesaktive få hjelp fortere. Staten sparer penger på reiseutgifter og
pensjon, og får inn skatt i stedet.


Vil dette øke kompetansen blant brukere og pårørende/nærpersoner?

En audiograf vil lettere ha tid til samt ha kunnskaper om opplæring i bruk og stell av høreapparater.

Ut fra resultatene leser man at brukere synes det er en fordel å få kunnskapen hjem til seg. Her får
man opplæring i sitt vante miljø. Det er mye informasjon som følger med en tilpasning av
høreapparater hos en audiograf på høresentralen eller privat ØNH-lege. Med en kommunal
audiograf kan man få repetisjon av dette.
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Vil dette øke kompetansen blant helsepersonell og pedagogisk personell?

Man har holdt ulike kurs både til hjemmetjenesten og på sykehjemmene. Både enkle tips til
vedlikehold av høreapparater, og lengre kurs om hørsel, høreapparater og eldre.

Ut fra resultatene fra brukerundersøkelsen, ser man at mange ønsker undervisning i bruk og stell av
høreapparater. Dette har blitt gjennomført, men med turnusarbeid og mange ansatte, er det
vanskelig å nå fram til alle. Dette er noe man aldri vil bli helt ferdig med, det trengs stadig
oppfriskning og det ansettes nye folk. Kurs og undervisning må derfor holdes jevnlig.


Vil dette øke samarbeidet med likemenn (Hørselshemmedes Landsforbund)?

Man har vært på møte og framlegg med lokallaget av Hørselshemmedes Landsforbund, Røros og
Omegns Hørselslag, og man har kontakt med hørselshjelperne/likemennene. Spesielt eldre
hørselshemmede kan ha problemer med å bruke høreapparater og det trengs både
motivasjonsarbeid og veiledning. Et tett samarbeid med hørselslaget gjør at brukerne får best mulig
tilbud og oppfølging.


Vil dette redusere bruken av spesialisthelsetjenesten der det er mulig?

Hvis man har en kommunal kontakt man kan kontakte når utstyr ikke fungerer, vil tida fra det er
defekt til det kommer tilbake reparert bli kortere.

Statped har ansvaret for opplæring når det lånes ut utstyr til barnehager og skoler. Ansatte og
foresatte får da flere instanser å forholde seg til. Når utstyr går i stykker, kan det være vanskelig å
vite hvem man skal kontakte. Med en kommunal kontakt vil dette gå raskere.

Målsettingene er delvis nådd, men dette er også mål som vil utvide seg etter hvert. Om man har
hjulpet en person, er neste mål å fortsette. Har man undervist helsepersonell, er målet å ha
regelmessige kurs slik at alle får oppdatert seg.
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Hovedmålet om å opprette en permanent stilling er ikke oppnådd da dette ikke lar seg gjøre med
dagens kommuneøkonomi. Får kommunene mer penger til rehabilitering, eller man ser mulighet for
å omdisponere bruk av eksisterende ressurser, kan man vurdere å prioritere dette. Med dette
interkommunale prosjektet har man vist at behovet er der.
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5

EVALUERING

På bakgrunn av tilbakemeldinger man har fått fra pårørende og hørselshemmede, kan man si at
prosjektet har vært svært vellykket. Hørselshemmede, og eldre især, har satt stor pris på at
prosjektaudiografen har foretatt hjemmebesøk og hatt tett oppfølging.

Det var ingen god løsning at det ble pause i prosjektet, og på grunn av annen jobb, ble ny oppstart
utsatt. Dette ble noe uforutsigbart, og både ansatte og brukere var usikre på om
prosjektaudiografen var til stede. Brukerne henvendte seg til den hørselskontakten de hadde før,
som da eventuelt løste problemet der og da, eller henviste videre til tidspunkt da
prosjektaudiografen var tilbake.

Det var planlagt at prosjektaudiografen skulle delta på ansvarsgruppemøter med helsesøster og
PPT i Røros og Holtålen. Dette har ikke skjedd. Prosjektaudiografen skulle også få en oversikt over
de ulike barna med hørselstap eller hørselsvansker, men dette har ikke blitt gjort.

For å ha fått dette gjort, måtte man ha hatt mer tett kontakt med helsesøstre og PPT. En mulighet
hadde vært at prosjektaudiografen hadde hatt tilholdssted nærmere helsetjenestene. Som en
fremtidig løsning kunne kommuneaudiografen ha jobbet på legekontor og hatt takstordninger.
Men dette vil først være mulig når audiografene får refusjonsrett, noe som det ikke er pr i dag.
Dette ville gjort det lettere for brukere som har lang vei til hørselssentral/ØNH-lege. Da ville man
også hatt mer nærhet til for eksempel helsesøstre.

Det må vurderes om hørselskontakten skal ha faste dager eller om man skal ta etter behov.
Etterspørselen varierer fra uke til uke og måned til måned. Ville det vært bedre å jobbe etter
etterspørselen? Ulempen med faste dager er at brukerne må vente til hørselskontakten er
tilgjengelig neste gang. Fordelen med fast dag er at da vet man hva man skal forholde seg til.

En annen problemstilling er hvordan stillingen burde være organisert. Er pleie og omsorg riktig
sted? Kunne voksenopplæring eller interkommunalt læring- og mestringssenter være et alternativ?
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Og er det andre oppgaver en audiograf kunne gjøre? Ved å investere i utstyr slik at audiografen kan
ta avtrykk av øreganger ved behov for nye ørepropper eller ITE-apparatene, kunne innbyggerne
slippe å reise langt til nærmeste Hørselssentral eller ØNH-senter. Kommuneaudiografen kunne også
hatt utstyr slik at man kunne foretatt justeringer av høreapparater.

Man kunne også ha samlet opplærings- og oppfølgingsansvaret for alle typer hørselshjelpemidler
på et sted, siden de skal fungere sammen. Når man har fått utdelt høreapparater på
Hørselssentralen, trenger ikke avstanden til andre hørselstekniske hjelpemidler være så lang. Man
ville hatt lettere for å samarbeide, slik at høreapparater lett kan tilpasses med de opsjoner man
trenger til ulike hørselshjelpemidler. Dermed vil det også andre veien være enklere hvis man som
kommuneaudiograf oppdager at brukeren man har kontakt med, trenger justering av
høreapparater, og dette vil kunne skje under samme tak. Terskelen for å ta kontakt videre i
systemet reduseres. Alternativt kan man få til en ordning der høresentralene sender informasjon
vedørende hørselstap og eventuelle høreapparatbrukere til kommunene.

Videre kan det samarbeides mer med frivillig sektor, slik at det kan med fordel legges til rette for at
høreapparatbrukerne kan dele erfaringer og problemer.

Fordelene som de tre kommunene har hatt framfor andre kommuner:


Bedre kompetanse gir riktig hjelp til riktig tid.



God kompetanse gir også mer langsiktig hjelp til selvhjelp.



God kompetanse gir bedre mulighet til å ta i bruk mer avanserte løsninger mht hjelpemidler.



En audiograf har bedre muligheter for å gi opplæring mht tilpasning, reparasjoner og
opplæring i bruk av hørselstekniske hjelpemidler.



En audiograf har forutsetninger for å samarbeide med andre faggrupper og
spesialisthelsetjenesten/statlig pedagogisk tjeneste.



En audiograf kan arbeide med rehabilitering av pasienter med sammensatte problemer i
samarbeid med andre yrkesgrupper.
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I ettertid ser man at i brukerundersøkelsene burde man ha skrevet at de kun kan sette ett kryss. Det
kan være mulig med flere svar på samme spørsmål, men siden det verken sto at det var mulig eller
at det kun skulle settes ett kryss, valgte man derfor å forkaste de svarene med to svar.

Prosjektet har vart i vel 2 år fordelt på 3 år. De ansatte har ikke alltid fått med seg når
prosjektaudiografen har vært til stede, dette burde nok ha vært bedre informert. Man kunne sendt
ut e-post til alle ansatte. Man sendte informasjon til ledere og det ble lagt ut informasjon på
hjemmesidene til hver enkelt kommune, men dette gikk tydeligvis ikke ut til alle. Hjemmesidene til
kommunene er for alle innbyggerne i kommunen, men kommunene har også en ansatteportal man
kunne ha benyttet seg av.

Man skulle også ha foretatt en brukerundersøkelse i forkant av prosjektet og sammenlignet med
den brukerundersøkelsen som ble gjort i siste halvdel av prosjektet.

Som hovedmål i dette prosjektet, skulle kommunene få til en permanent ordning. Dette vil ikke per
juni 2014 skje, da kommunene ikke har økonomi til dette. Kompetansen i stillingen har vist seg å
være veldig nyttig, men med de innsparingene som er, ser ikke kommunene seg råd til dette nå.
Men man jobber med dette og på sikt må dette kunne la seg gjøre. En eventuell sammenslåing av
kommuner vil kanskje gi mulighet for en stilling interkommunalt. Når noen går av med pensjon, vil
det kanskje åpne seg en sjanse for å ta en prosentdel fra denne stillingen, og legge sammen med
tilsvarende i andre kommuner. Ved en eventuell sammenslåing av kommuner, vil muligheten for å
frigjøre midler også være til stede.

Samhandlingsreformen sier ”flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.”
(Helsedepartementet). Dette prosjektet viser at man kan løse spesialiserte oppgaver kommunalt
hvis ressursene er til stede. Lange reiser til spesialisthelsetjenesten er krevende for eldre som ikke
er mobile, og som kanskje ikke har pårørende som kan bistå.
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I slutten av prosjektet, ble flere av kommunene i Fjellregionen, spesialisthelsetjenesten og Røros og
omegn Hørselslag spurt om å uttale seg i forhold til prosjektet. Se vedlegg 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.

Ut fra uttalelsene fra de ulike kommunene og spesialisthelsetjenesten, ser man at i kommunene har
de tradisjonelle hørselskontaktene for liten tid til hørselsoppfølginger, og oppdateringer blir det
heller ikke tid til. En kommune er godt fornøyd med hvordan de har organisert dette, og vil ikke
endre pr i dag. Ref. uttalelse, se vedlegg 11. De mener de gir et godt tilbud til hørselshemmede, og
at dette er godt nok i dag.

Å høre er en veldig viktig del av vårt liv. Audiografer og audiopedagoger bidrar til at
hørselshemmede kan fungere så tilfredsstillende i dagliglivet som mulig. Dette øker dermed
livskvaliteten. Definisjonen av livskvalitet er forskjellig for alle, men det viktigste er vår evne til å
nyte alt livet har å by på. For eksempel bidrar både evnen til å gå, snakke, se, føle og høre alle til vår
generelle livskvalitet. Altså et liv fullt av mening og hensikt.
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KONKLUSJON

Dette prosjektet har tatt for seg kompetansen blant helsepersonell og brukere innen feltet hørsel.
Det har vist seg å være svært nyttig å ha ekspertise på dette området i kommunene, og man har
sett av brukerundersøkelse at brukere og ansatte har satt pris på at dette er i nærheten og at det er
lettere å spørre om hjelp.

Ved å ha kompetansen i kommunen, vil dette redusere reiseutgifter både til private og
spesialisthelsetjenesten der det er mulig. Hjelpen blir i nærheten. Det blir mer tid til å bli godt kjent
med alle typer hørselstekniske hjelpemidler når det er en større stilling fordelt på flere kommuner.
Man har kompetanse på å følge opp spesielle hjelpemidler til ulike høreapparater. Dette vil det bli
mer av i framtida og det krever mer ekspertise.

Hørsel er en liten, men veldig betydningsfull del av livet vårt, men det merker vi ikke før vi mister
den. Det å nyttiggjøre seg av hørselen mens man har den, er viktig. Det vil si at har man nedsatt
hørsel, og har fått høreapparater, er det viktig å bruke dem. Har man vanskeligheter med det, kan
det være utslagsgivende at det finnes noen som kan hjelpe til, helst i nærheten av brukeren, altså i
kommunen.

Hørsel har delvis vært et glemt område i kommunenes tjenestetilbud. Hørsel har generelt ikke vært
prioritert, noe vi ønsker skal endre seg.

Med prosjektet ønsker vi å spre budskap om at interkommunalt samarbeid kan være veien å gå. Får
man mer kompetanse ut i kommunene, vil man lettere hjelpe innbyggere i deres miljø og vante
omgivelser. Erfaringsvis er det mange eldre som sliter med å venne seg til å bruke høreapparater.
Det å kunne få hjelp til høreapparat og hørselshjelpemidler hjemme, viser seg å være verdifullt.
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VEDLEGG


Vedlegg 1: Sjekkliste for stumme høreapparater og høreapparater som piper



Vedlegg 2: Internundervisning, Eldre og hørsel



Vedlegg 3: Brukerundersøkelse til innbyggere/brukere i kommunene



Vedlegg 4: Brukerundersøkelse til ansatte i kommunene



Vedlegg 5: Resultater brukerundersøkelse innbyggere/brukere i kommunene



Vedlegg 6: Resultater brukerundersøkelse ansatte i kommunene



Vedlegg 7: Uttalelse Nav Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag



Vedlegg 8: Uttalelse Nav Hjelpemiddelsentral Hedmark



Vedlegg 9: Uttalelse Norsk Audiografforbund



Vedlegg 10: Uttalelse Tolga Kommune



Vedlegg 11: Uttalelse Tynset Kommune



Vedlegg 12: Uttalelse Røros og Omegn Hørselslag



Vedlegg 13: Uttalelse Røros ØNH
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KILDER

Din Hørsel:
http://www.c-mer.no/web_publikasjon/HLF/Din_Horsel_1203/#/24/

Helsedirektoratet, Samhandlingsreformen i kortversjon;
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/samhandlingsreformen/omsamhandlingsreformen/samhandlingsreformen-i-kortversjon.html?id=650137

Lovdata, Forskrift om habilitering og rehabilitering;
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256

Null sus – en film og ørene dine:
http://www.youtube.com/watch?v=4JIFc3e3cPs

Wikipedia; www.wikipedia.no
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