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Medlemsblad for Norsk Audiografforbund 
– tilsluttet Delta

Vi kan vel tillate oss å si at høsten har 
kommet nå. Håper dere har hatt fine 
sommermåneder og at dere er klare for dyst.
Det er valghøst og vi håper stadig på
forbedringer uavhengig av hvem som styrer
landet. Ved valgdagen så er kanskje haugen
med snø som jeg fortalte om i årets første
nummer borte. Kan vi ta det som et symbol
på at det blir bedre, eller bare et tegn på at
det kommer til å komme en ny haug med
snø og utfordringer? Vi er altså få dager unna
Stortingsvalget 2009, vet du hva du skal
stemme? Vi har kanskje noe som kan hjelpe
deg til å ta ditt valg. Med spørsmål om
hørselsomsorgen har partiene fått lov til å
svare for seg. 
Vi fikk også vist oss frem 29.august. Da var
det at Delta endelig invaderte Rådhus-
plassen. Vi gir deg innblikk i hvordan dagen
fortonet seg for oss som var på stand. Med
musikk, debatt og synliggjøring hånd i hånd.
Fikk vi noen ord med helseministeren?
Vi har også fått bidrag fra noen av de 
nyutdannede studentene. De har laget
postere om Bacheloroppgaven sin. Du vil få
et par av dem i dette nummeret, og kan
glede deg til flere i seinere nummer. 

Siri Wennberg belyser problemstillinger som
kan komme når man får pålagt en ting, men
som videre ikke har noen pålagte rutiner eller
sikring på hvordan det blir gjort. Som ved
nyfødtscreening, ja det skal bli gjort, men
hvordan sikrer vi at hele befolkningen får lik
behandling og eventuelt videre oppfølging.
Ja, dette er jo typisk tenker vi, for vi har
lest/opplevd det tidligere. Vedtak blir fastsatt,
men det følger ikke med manual på hvordan
det skal bli gjort slik at det blir gjort likt. 
Dette blir jo også en utfordring om 
samhandlingsreformen trer i kraft. Da flere
helsetjenester blir flyttet ut til kommunene
og vi får flere enheter. Dette krever at vi får
en felles manual som fungerer uavhengig
hvor i landet enheten befinner seg. Er du ikke
helt sikker på hva samhandlingsreformen går
ut på gir vi deg en kort briefing. Og på
helseministerens rundreise hvor han 
informerte om reformen fikk vi synliggjort oss
igjen. Renate Berg entret podiet og fikk
forhåpentligvis tankene rettet mot oss. 
Synliggjøring er med på å lette arbeidet. Vet
de hvem vi er og vi får et ”nærmere bånd”
til ulike aktører er det lettere for dem kanskje
å hjelpe oss. Det er hvertfall som regel lettere
for mann i gata å hjelpe noen man kjenner
enn ukjente. Så det gjenstår vel nå å se
hvem vi skal rekke oss mot å bli bedre kjent
med etter 14. Sept. 
Bruker også anledningen til å minne om at
det er cirka 240 ledige plasser igjen på Oslo
halvmaraton 27.september. Har du lyst til å
løpe og synliggjøre audiografer, meld deg på!
Eller så kan du bare ta turen til Tigerstaden
for å heie på de som har tatt på joggeskoa. 
Ønsker dere et godt valg også ses vi på 
Etterutdanningskurset på Økern i november.
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Styret
informerer
Jammen meg er det høst i anmarsj 
– det føles virkelig ikke lenge siden vi 
ønsket god sommer!
Grunnen til at du sitter med Audiografen 
nr 3 allerede nå, er Stortingsvalget den 
14. september. 
De siste årenes jobbing i Norsk Audiograf-
forbund har lært oss å tenke politikk, og 
å være politiske. Bare for å unngå 
misforståelser: vi driver partipolitisk
uavhengige politikk! 
Norsk Audiografforbund kjemper for en god
hørselsomsorg, og forsøker å snu enhver
stein for å vekke interesse og finne 
interessante innfallsvinkler i hørsels-
omsorgen, slik at politikerne kommer på
banen også i våres kampsaker. 
Alternativet er at vi blir en yrkesgruppe
som nevnes i ulike papirbunker rundt
omkring på diverse skrivebord, og at vi kan
se langt etter både anerkjennelse, ansvar
og rettigheter.

Vi i styret i Norsk Audiografforbund 
opplever stadig vekk å ha blitt noe så
kjedelig som byråkratimat. Vi synes 
hørselsomsorg er viktig og vil vise at det er
mye vi audiografer kan bidra med. Tidvis er
det tungt å jobbe i et system hvor ikke alle
deler den oppfatningen. Helse- og omsorgs-
departementet (HOD) sier at ansvaret ligger
hos de regionale helseforetakene (RHF), og
at våres innspill skal rettes den veien. De
regionale helseforetakene (RHF) sier på sin
side at de jobber på oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) og Arbeids-
og inkluderingsdepartementet (AID), og at
innspill må komme fra den kanten. AID
sender oss til HOD, fordi det skal være rette
instans. I tillegg har vi NAV som også i aller
største grad påvirker vår hverdag. De 
forfekter selvfølgelig at de både skal 
opprettholde ”bredde og dybde” i sine
anbud. I mellomtiden ser vi at de forlenger
avtaler – og små (?) juridiske detaljer
stoppe både det ene og det andre anbudet.
I mellomtiden sitter vi på jobb overfor
brukere og sier at det ”nyeste nye” innen
høreapparatteknologi nok vil være 
tilgjengelig snart. De som kan vente, gjør
gjerne det. De har lest seg opp både i ”Vi
over 60”, i ”Din Hørsel” og på internett. 
En skarve audiograf kan bli svett av mindre.

Det føles plutselig lenge siden vi satt og
snakket med Laila Dåvøy (KrF) og Harald T
Nesvik (FrP) på Stortinget. Den gang ga de
oppriktig uttrykk for at hørselsomsorgen er
viktig.

I skrivende stund kan en lese at 3 ikke-
sosialistiske partier nå er enige om å
avvikle de regionale helseforetakene. 
Påstanden er at de fire regionale helse-
foretakene er i ferd med å bli et 
unødvendig byråkrati. I følge Dagens
Næringsliv vil KrFs Dagfinn Høybråten gå
hardt til verks. Harald T. Nesvik fra FrP
hevder helseforetakene har gjort Norge
om til fire helserepublikker, i stedet for ett
Helse- Norge, og kan knapt vente med å
legge ned de regionale helseforetakene.
Erna Solberg i Høyre, er ikke sitert så 
ettertrykkelig, men stiller seg bak
avvikling, hun også. Det skal jammen bli
spennende å se resultatet av valget! Vi vil
oppfordre dere til å ha hørselsomsorgen 
i bakhodet når dere går til urnene den 
14. Og vi håper at stoff i denne utgaven 
av Audiografen vil gjøre det politiske 
landskapet noe mer oversiktlig i så måte.

I mellomtida satser vi stort på å 
synliggjøre audiografene og NAF på 
Rådhusplassen i Oslo den 29. august.
Lengre bak i bladet kan du lese om 
hvordan det gikk. Årets etterutdan-
ningskurs (EU09) nærmer seg også, faglig
og praktisk komité gjør en formidabel
innsats for at vi skal få et bra kurs.
Vi hviler imidlertid ikke på laurbærene, vi
er allerede i gang med å planlegge
Landsmøte 2010, som nok ser ut til å gå
av stabelen i september neste år. 
Det trengs nye krefter i en rekke verv i 
forbundet og vi vil oppfordre alle som går
med litt engasjement i magen om å
kjenne ekstra godt etter. Valgkomitéen skal
snart sette i gang, de trenger både tips og
godvilje fra alle dere audiografer der ute!

Vi ønsker dere en super høst, et godt valg
– og at vi sees på etterutdanningskurset i
Oslo, 5. og 6. november!

Hilsen Styret
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Sounds better

Halsslyngen Blues kan
også brukes som samtale-
forsterker f.eks til «side-
mann» i bil og andre
sosiale sammenhenger.

R

www.commidt.com

COMMidtAS • PB 198, 7601 Levanger
Tlf: 74 02 00 00 Fax: 74 02 00 01
E-post: post@commidt.com

god lyd - uten støy
Bluetooth halsslynge med integrert samtaleforsterker
til mobiltelefoner og audioutstyr gir

Godkjent som hjelpemiddel - HMS nr: 025521

Blues er en trådløs halsslynge med
forsterker for de som trenger god lyd;
fra telefonen, under samtale og til å
lytte til musikk og annet audioutstyr.
Blues gir trådløs overføring fra
telefonen til halsslyngen og passer til
alle for alle typer mobiltelefoner med
bluetooth.
Passer alle typer høreapparat.
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Hallo audiografer!
Hvor går grensa for hva du tar imot fra en leverandør? 

En kulepenn? Ei konfekteske? Ei T-skjorte? En ryggsekk? En MP3-spiller? 
En designradio? En sykkel? En sydentur?

Skriv inn og si hva du mener!
etisk@audiograf.no

Hilsen oss i Etisk utvalg
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Programmet blir variert, blant annet finner vi trolig 
mellom 60 – 80 utstillere som vil vise frem det siste på
hjelpemiddelområdet og andre viktige hjelpemidler og
nyheter. Herunder også en del offentlige myndigheter,
som NAV og Hjelpemiddelområdet. Handikapidretten vil
også være til stede, både med stand og med mange
spennende aktiviteter. Her blir ikke minst mulig for den
enkelte selv å prøve seg i flere idretter og aktiviteter.
Videre tar vi sikte på å dekke flest mulige områder som
bevegelse, bil, syn, hørsel, kognitive hjelpemidler,
nyheter innen IKT, ferie og friluftsliv og handikapidretten.
Eget aktivitets- og nyhetstorg hører med, likeledes 
faglige seminarer.

Messen retter seg mot oss alle, uansett alder, men barn
vil i flere sammenhenger få litt spesielt fokus, det være
seg gjennom tilbudet av hjelpemidler, idrettens ulike
tilbud eller på annen måte.

NHF vil ha egen stand sammen med våre lands-
foreninger. I tillegg inviterer vi andre interesse-

organisasjoner, for eksempel Blindeforbundet, 
Norsk forbund for utviklingshemmede, Hørsels-
hemmedes landsforbund og FFO.

Messen skreddersys for to målgrupper, NHF’s
medlemmer og andre som har interesse av en slik 
utstilling. Den andre målgruppen er offentlige ansatte,
ikke minst ansatte i hjemmebaserte tjenester, NAV og
hjelpemiddelområdet. Her vil man finne mye av 
interesse for oss alle sammen.

Messen er gratis for publikum og vi vil legge til rette for
best mulig atkomst og deltakelse. 

Derfor, sett av datoene allerede nå, vi tar sikte på å 
åpne dørene kl. 10.00 og holder åpent frem til kl. 17.00
begge dager. 

Ytterligere informasjon kan fås på regionkontorene, NHF
Oslo tlf. 22021420 eller hos NHF Øst tlf. 64878844.
VELKOMMEN!

Kommende hjelpemiddelmesser rundt om i landet.

Arrangører Sted Dato Beskrivelse

Hjelpemiddelmesse Østfold Kongstenhallen 10.Sept.09 Hjelpemiddelmesse innenfor de 
fleste produktområder. 

Hjelpemiddelmesse Tysværtunet 15.Sept.09 Hjelpemiddelmesse innen de 
fleste produktområder. 

Hjelpemiddelmesse Rogaland Åsenhallen, 16.Sept.09 Hjelpemiddelmesse innen de
Sola Kommune fleste produktområder.

Hjelpemiddelmessen Innlandet Stangehallen 17.Sept.09 Hjelpemiddelmesse innen de 
fleste produktområder. 

Rehabiliteringskonferanse Ålesund 23-24.Sept.09

Hjelpemiddelmesse Vestlandet Framo Hallen 24.Sept.09 Hjelpemiddelmesse innen de 
fleste produktområder. Les mer her

Hjelpemiddelmessen Øst Ekeberghallen 21-22.Okt.09 Hjelpemiddelmesse innen de 
i Oslo fleste produktområder.

Høstens store eventyr finner sted i Ekeberghallen 
onsdag 21. oktober og torsdag 22. oktober i år. 
Norges Handikapforbund Oslo og Øst sammen 
med Leverandørforeningen for helsesektoren 
inviterer til to unike dager i hjelpemiddelverden. 

Audiografen-Nr.3_09:korr  07-09-09  13:50  Side 11



12

Spørsmål 1:
Det forventes en dobling i antall personer 
som trenger høreapparat innen få tiår. Hvem
har det overordnede ansvaret for at det 
opprettes flere stillinger og gjør de
nødvendige forberedelser ift dette?

*Bakgrunn: Det er Regionale Helseforetak som nå har
”sørge for” ansvar for sin region. Ved forespørsel sier
RHF at de ikke blander seg inn i opprettelse av 
stillinger, men overlater til de respektive Helseforetak
til enhver tid å sørge for å ha faglig forsvarlig 
helsetjenester. Vi ser de senere år at Program for 
Audiografutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har
nedgang i antall søkere (14 %). Årsaken til dette er at
det ikke er tilstrekkelig med stillinger etter endt 
utdanning. Denne utdanningen er det eneste i sitt slag 
i Norge. NAF finner dette bekymringsfullt, spesielt mtp
at eldrebølgen starter i 2010. Audiografutdanninga er 

3 årig bachelorutdanning, som i gjennomsnitt har 
utdannet rundt 30 audiografer de siste fire årene.

Svar KrF:
KrF har ikke konkrete vedtak på dette, men har etterspurt
sterkere politisk styring av helseforetakene, slik at
målene om gode og likeverdige helsetjenester kan nås.
KrF vil derfor legge ned de regionale helseforetakene for
å oppnå dette.

Svar SV:
Det er riktig at de regionale helseforetakene har ”sørge
for”-ansvar for sin region. Samtidig er det riktig at RHF
ikke detaljstyrer Helseforetakene (HF-ene). Det innebærer
at HF-ene har ansvar for egen planlegging av tjeneste-
tilbudet til befolkningen i sitt lokalområde.  Noen 
tjenester klarer ikke hvert enkelt helseforetak å tilby, og
da må RHF sikre at tilbudet finnes i regionen. Men Helse-

Hva sier politikerne våre om 
hørselsomsorgen? Vi spurte, de svarte:
Av Hanne Ingeborg Berg

Disse representantene 
svarte for de ulike partiene:

Ingvild Bleck-Olsen,
Politisk rådgiver

Det går raske dager mot Stortingsvalget 2009. Vet du hva du skal stemme? Ja, for du sitter vel
ikke i sofaen? Kanskje dette får deg til å vippe den ene eller den andre retningen? I samarbeid
med styret sendte vi ut brev til de ulike stortingsgruppene med spørsmål som gjaldt hørsels-
omsorgen. Etter en vel endt sommer og purringer både via e-post, personlig leverte brev til
Stortinget og til de frivillige som står på standene rundt har vi fått svar fra alle. 

Kristelig Folkeparti:

Kine Sperre Horsbøl,
Politisk rådgiver

Sosialistisk Venstreparti:  

Ole Berger, 
Politisk rådgiver

Fremskrittspartiet:   

Rune Skjælaaen,
Parlamentarisk leder

Senterpartiet:  

Sonja Sjøli,  
Stortingsrepresentant

Høyre:  

Eli Anne Hole, 
Politisk rådgiver

Arbeiderpartiet: 

Anne Marie Gamme,  
Politisk rådgiver

Venstre:  
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departementet og Helseministeren har selvsagt det
øverste ansvar for all spesialisthelsetjeneste. Det må
sikres at et er nok stillinger for å imøtekomme det
medisinske behovet. SV ønsker en sterkere politisk styring
av sykehusene, og vil avvikle foretaksreformen. I
stortingsmeldingen om samhandlingsreformen har vi
påpekt at  oppbygging av tjenester og nye oppgaver til
kommune er viktige tiltak for å sikre en god samhandling
og best behandling nært hjemmet. Dette betyr at vi også
må se på audiografenes rolle i kommunene, noe som
også kan innebære at det kan opprettes flere stillinger. Da
må det også sikres et godt utdanningstilbud. SV arbeider
for at det skal finnes et godt høyere utdanningstilbud over
hele landet. Vi vil øke bevilgningene til universiteter og
høyskoler og styrke desentralisert høyere utdanning. SV
vil styrke og videreutvikle profesjonsutdanningene. SV vil
arbeide for at rekrutteringen til høyere utdanning blir
mindre avhengig av kjønn, klasse og etnisitet. Det må
legges til rette for målrettede tiltak som kan rette opp
skjevheter i rekrutteringen, for eksempel egne 
rekrutteringsdager for underrepresenterte grupper og
styrking av rådgivingstjenesten i den videregående
skolen. Men i tillegg til rene rekrutteringstiltak vil også
lønns- og arbeidsforhold være svært viktige faktorer som
avgjør i hvilken grad hvilke yrkesvalg den enkelte foretar. 

Svar FRP:
Ansvaret for at det legges til rette for nok stillinger 
innenfor hørselsomsorgen ligger hos politisk ledelse. FrP
ønsker ikke at regjeringer kan fraskrive seg et slikt ansvar,
derfor ønsker vi å legge ned de regionale helseforetakene
og samle Norge til ett helserike, hvor statsråden er
øverste ansvarlige. 

Svar SP:
Det overordnede for alle helsetjenester ligger i Stortinget
og hos statsråden. Senterpartiet vil ha økt , direkte politisk
styring med tilbudene innen helsevesenet. Dagens
styringssystem er i for stor grad basert på de økonomiske
virkemidlene. Vi ser at den øverste myndighet(statsråd og
Storting) i alt for stor grad må drive med brannslukking
fordi HRFene fatter vedtak som er i strid med overordnede
vedtak eller ikke følger opp sterke signaler. Senterpartiet
går inn for at den innsatsstyrte finansieringen av helse-
foretakene skal reduseres. Så ønsker vi at Stortinget 
gjennom behandling av en nasjonal helseplan skal ta 
stilling til de viktige prioriteringene både når det gjelder 
investeringer tilbud på en langt mer aktiv måte enn i dag.
–Vi er kjent med de lange ventetider for hørselshemmede
i dag, og at disse nå skal reduseres – jfr. den veileder for
prioritert helsehjelp som nå legges frem. Dette må
medføre at det vedtas en egen strategi for å få opprettet
nok stillinger på mange nok steder.til ett helserike, hvor
statsråden er øverste ansvarlige. 

Svar Høyre:
Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har det
overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Han
må sørge for samsvar mellom behovet for audiografer og

rekruttering. Det er viktig at det er god kapasitet på slike
tjenester, slik at pasientene kan få nødvendig 
hørselshjelp. Høyre har foreslått en opptrappingsplan for
habilitering og rehabilitering, med øremerkede midler og
konkrete mål for å ruste opp tilbudet. Dette vil gi
pasientene bedre hjelp til å mestre hverdag og jobb, og
dermed sikre bedre livskvalitet. Samtidig er det en god
investering for samfunnet å redusere behovet for helse-
tjenester og trygdeytelser. Innenfor rammen av dette vil
vi styrke tilbudet til hørselshemmede, og da er det viktig
å ha et godt tilbud av audiografer.   

Svar Ap:
Det er riktig at de regionale helseforetakene har ”sørge
for”-ansvar for tilpasning av høreapparater i sin region.
For å sikre at de tilpassede og tildelte høreapparatene 
benyttes og er til nytte, er pasientene ofte avhengig av
mer oppfølging og opplæring enn det er naturlig at
spesialisthelsetjenesten yter. Kommunene har derfor også
et ansvar for rehabilitering av pasienter som har fått 
tilpasset og tildelt høreapparat. Helseforetakene og 
kommunene vil derfor ha et ansvar for at de har
nødvendig kapasitet og kompetanse innen dette område.   

Svar Venstre:
Det er helseforetakene som skal ha ansvar for å 
dimensjonere at alle får faglige forsvarlige helsetjenester.
Det overordnede ansvar ligger hos den til en hver tid
sittende helseminister.

Spørsmål 2:
Hva vil den nye samhandlingsloven kunne
innebære for audiografer?

*Bakgrunn: Audiografer jobber per i dag innen
spesialisthelsetjenesten sammen med ØNH-
spesialister, fortrinnsvis ved hørselssentraler og 
avtalespesialister. I mangel av tilstrekkelig off. tilbud,
ser vi at det etableres selvstendig næringsdrivende 
audiografer. Mange av høreapparatbrukerne er i høy
alder og finner det lite tilfredsstillende å reise langt for
korte konsultasjoner som like gjerne kan utføres lokalt. 

Samhandlingsreformen skal legge til rette for at
pasienter i større grad skal kunne behandles utenfor
sykehusene av kvalifisert helsepersonell. Dette vil føre
til at ventelistene på sykehusene går ned, og bidra til et
bedre tilbud til pasientene som kan få behandling i
nærmiljøet og slippe lang transport til sykehuset. 
Oppgaver skal flyttes fra spesialisthelsetjenesten til
kommunehelsetjenesten, både når det gjelder 
forebyggende helsearbeid, behandling og oppfølging. 
Se for mer informasjon:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/
kampanjer/samhandlingsreformen.html?id=524777
Alt dette henger sammen med innsatsstyrt finansiering
(ISF) (ikke bare helsehjelp gitt av lege utløser refusjon,
samt at polikliniske tjenester gitt utenfor sykehuset
også kan utløse refusjon), og utdanning av kvalifisert
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Audiografen-Nr.3_09:korr  07-09-09  13:50  Side 13



14

personell (HiST). Fant dette også som ekspertgruppa
hadde notert seg som et punkt i deres vurdering av
problemer ift samhandling:
Tilgang på personell 
En av de viktigste utfordringene framover blir å sikre
tilgang på tilstrekkelig kompetent personell. Flere 
av profesjonsforeningene er opptatt av kompetanse-
problematikk. De mener at det i norsk helsepolitikk er
gjort for lite systematiske analyser av hvilke 
kompetanse som bør være på de ulike typer tjeneste-
steder. Dette gjelder både fordelingen av arbeidskraft
mellom de ulike profesjonstyper og hvilken innretning
på kompetansen det bør være innenfor de ulike typer.
”Rett person på rett plass” er en viktig forutsetning for
at samhandling fungerer bra. Vi må derfor være villige
til å se på hvordan arbeidskraften brukes. 

Svar KrF:
Samhandlingsreformen er svært viktig, og KrF har 
etterspurt den i flere år. Hovedpoenget er å sikre 
helhetlige helsetjenester som er til det beste for
pasienten, og som samtidig er god utnyttelse av helse-
ressursene. For å få til det, må finansieringsordningene for
kommune-helsetjenesten og for sykehusene legge til rette
for samhandling og helhet. For audiografene kan 
samhandlingsreformen innebære mer amulant 
virksomhet, ved at de inngår i team som reiser rundt til
pasientene, enten som spesialistteam, som kommunale
team, eller som et samarbeidsteam mellom sykehus og
kommunehelsetjeneste. Det kan også være nærliggende
at kommuner bygger opp egen kompetanse på dette, der
audiografene inngår.

Svar SV:
Samhandlingsmeldingen innebærer at flere oppgaver skal
løses i kommunene, enn det gjøres i dag. Det betyr at
Helseforetakene og kommunene skal lage avtaler om
hvilke oppgaver som skal løses av hvem og hvor de skal
utføres. Staten skal legge en del føringer for dette. 
Eldrebølgen vil gi både kommuner og helseforetak store
utfordringer når det gjelder å løse oppgavene. Derfor vil
også audiografenes arbeid bli sett på i lys av reformen.
Det kan bety at flere audiografer skal jobbe i 
kommunene.  

Svar FRP:
FrP frykter at samhandlingsreformen betyr økte 
kommunale helseforskjeller. Dette kan dessverre også bli
tilfellet for hørselsomsorgen. Det at kommunene skal ha
et større ansvar for finansieringen er FrP i mot. FrP ønsker
at pengene følger brukeren til det behandlingssted 
vedkommende benytter, enten dette er privat eller 
offentlig. På denne måten vil pasientene få valgfrihet,
samt at audiografer får forutsigbare og gode rammevilkår.

Svar SP:
I Senterpartiet er vi enig i den beskrivelsen av 

utfordringene som er gitt av ekspertgruppen, og som er
sitert i Deres brev. Det er behovet for helsehjelp som skal
bestemme hvilke tilbud som skal bygges opp, og
omfanget av disse tilbud. Vi ønsker at helsetilbud skal
flyttes nærmere der pasienter og andre brukere bor. Det
skal legges mer vekt på pasienters trygghet og velferd
enn på helseforetakenes og folketrygdens økonomi. Vi
føler oss sikre på at meldingen om Samhandlingsreformen
og oppfølgingen av den, vil føre til nettopp det dere ønsker
for audiografene som yrkesgruppe og for de dere skal hjelpe.

Svar Høyre:
Høyre vil stille krav om at samhandlingsreformen skal gi
bedre helsetjenester der folk bor, herunder på hørsels-
området. Vi har allerede bedt Helse- og omsorgs-
ministeren om å sørge for et bedre tilbud til hørsels-
hemmede i Sogn og Fjordane, som i dag må ta drosje 
tur-retur Bergen for tilpasning av høreapparat. Høyre er
positive til at kommunene skal ta økt ansvar, men 
forutsetter at de har tilstrekkelig kompetanse, fagfolk og
ressurser før ansvaret overføres.   

Svar Ap:
Samhandlingsreformen  legger opp til at pasienter skal få
riktig behandling til riktig tid på riktig sted. Det vil være
naturlig å trekke inn audiografer inn i dette arbeidet. Vi
ønsker å trekke på flere faggrupper innefor helsepersonell
og det vil være naturlig at audiografene trekkes inn i
dette arbeidet der det er behov for det .

Svar Venstre:
Samhandlingsreformen er ikke iverksatt og den er heller
ikke behandlet i Stortinget. Derfor vet vi heller ikke hva
slags form den vil få. Venstre vil ha en velferdsreform
med større og mer robuste kommuner som kan gi bedre
kvalitet på tjenestene enn i dag. Generelt så vil vi øke 
andelen av rammefinansiering til helseforetakene, og vi
ser for oss flere ambulante team på en rekke områder. 

Spørsmål 3:
Hva mener ditt parti om at hørselsomsorgen
skal fortsette å være det offentliges ansvar?
Kan det være ønskelig og/eller hensiktsmessig
med samme utvikling som med briller og
optikere? Hvorfor og hvorfor ikke?

*Bakgrunn: Svært mange hørselshemmede har ingen
tilleggslidelser, de har et hørselsproblem. Etter endt
medisinsk- audiologisk utredning av ØNH- lege i 
samarbeid med audiograf, er det svært mange som kun
konsulterer audiograf videre i sin hørselsrehabilitering. 
Pr i dag inngås det avtale med RHF og avtalespesialister
ved behov. Det koster ikke brukerne noe mer enn å gå
til hørselssentralen. Mange forventer effektivitet og er
villige til å betale for å slippe kø. Det begynner så smått
å bli noen selvstendig næringsdrivende audiografer i
Norge, hvor brukerne betaler audiografkonsultasjon helt
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av egen lomme. For den medisinske utredningen har
de valgt en ØNH- lege som kan rekvirere høreapparatet.
Samarbeidet med ØNH- lege er i disse tilfellene løsere.
NAV ønsker ikke dette og har presisert regelverk fra 20
år tilbake; audiograf skal være ansatt hos og jobbe
under samme tak som lege. Legeforeningen ønsker
ikke å overlate noen rettigheter til audiograf, de mener
ØNH- lege skal stå som øverste faglige ansvarlige – til
tross for at det er svært få ØNH- leger som har 
kompetanse på høreapparattilpasning per i dag. 
Skal det være mulig for de som ønsker å betale for det
hele selv, å kunne oppsøke selvstendig audiograf og få
kjøpe høreapparat på samme måte som hos optiker?
Dette vil medføre at audiografer får rekvisisjonsrett på
høreapparat.

Svar KrF:
KrF mener vi i utgangspunktet skal ha offentlige 
helsetjenester, men med private og ideelle aktører som et
supplement, og dermed et korrektiv til offentlige 
tjenester. Dette kan også gjelde hørselsomsorgen. 
Det må stilles de samme kravene til kvalitet på 
tjenestene, både til offentlige som til private. Det må
være kompetanse som avgjør hvem som utfører hvilke
oppgaver, og ikke tradisjon.

Svar SV: 
SV mener at det er det offentliges ansvar å sikre alle
likeverdige og gode helsetjenester. Hørselsomsorgen er
absolutt av de offentlige helseoppgavene.

Svar FRP:
Hørselsomsorgen skal være et offentlig ansvar hva gjelder
finansiering. FrP er åpne for private tilbydere, men 
finansieringen skal skje gjennom folketrygden.

Svar SP: 
Hørselsomsorgen skal etter Senterpartiets mening 
fortsatt være et offentlig ansvar. Vi ønsker også at det
skal stilles de samme krav til refusjon fra folketrygden
som i dag. Dersom vi skal gå inn for en endring i dagens
system, må det nøye utredes hvordan dette kan virke i
forhold til vårt overordnede krav om likeverdig  tilgang på
helsetjenester uavhengig av den enkeltes bosted og
personlig økonomi. Vi synes det vil  være naturlig at det
settes i gang en slik utredning om å la fastlegen henvise
med avklart diagnose direkte til audiograf. 

Svar Høyre:
Høyre ønsker en offentlig finansiert helsetjeneste, som
sikrer rask og god helsehjelp for alle uavhengig av 
økonomi. Vi er imidlertid positive til at private
avtalespesialister kan utføre helsetjenestene, noe som 
erfaringsvis fører til raskere, bedre og mer effektiv helse-
hjelp. Høyre har også gått inn for å opprette flere hjemler
som avtalespesialister, og vi er positive til å vurdere å
innlemme nye yrkesgrupper i denne ordningen.

Svar Ap:
Rapporten ”Å høre og bli hørt, Anbefalinger for en 
bedre høreapparatformidling” ble utarbeidet av arbeids-
gruppe ledet av Helsedirektoratet i 2007. Denne
rapporten ligger til grunn for utformingen av dagens ord-
ning. Arbeidsgruppen går inn for at de regionale helse-
foretakene skal ha det fulle ansvar for diagnostisering og
tilpassing av høreapparater. I rapporten er det spesielt
pekt på  at ved å beholde tilpassingen på hørsels-
sentralene sikrer man et tett samarbeid mellom 
legespesialistene, audiografene og andre fagpersoner
som er involvert i det hørselsfaglige arbeidet. ”Et bredt
sammensatt fagmiljø er vesentlig for høy faglig kvalitet.
En faglig god ivaretakelse av ansvaret innebærer at all
høreapparattilpassing innen helseforetakene/sykehusene
skal foregå i et tverrfaglig arbeid som inkluderer 
audiopedagoger og audioingeniører i tillegg til 
legespesialister og audiografer.” 
Ut fra anbefalingene i rapporten ”Å høre og bli hørt”
anses det fornuftig at høreapparattilpasning og hørsels-
omsorg forblir det offentliges ansvar. De to viktigste
hensynene er at pasientene derved får dekket utgifter til
høreapparat over trygdebudsjettet slik de gjør i dag, og at
den faglige kvaliteten som er beskrevet i rapporten sikres
gjennom tverrfaglig samarbeid.

Svar Venstre:
Venstre vil ha et sterkt offentlig helsevesen med private
tilbud som et supplement. Vi har ikke vedtatt tiltak mot
samme utvikling som briller og optikere, men vi vil se
nærmere på saken.  

Spørsmål 4:
Er det viktigst å ha høreapparat som dekkes
fullt ut av folketrygden og som inngår i
kategorien "godt nok" eller bør hørsels-
hemmede ha anledning til å betale selv for
svært avanserte høreapparat i fremtiden?

*Bakgrunn: NAV står for alt innkjøp av høreapparat i
Norge. Den senere tid ser vi at anbudsperiodene
prolongeres – mer som sedvane enn som unntak pga
kapasitet hos NAV. Resultatet er at norske hørsels-
hemmede ikke får følge den følger den rivende 
utviklingen som finner sted. 

I tillegg: Kriteriene for årets anbud er endret fra 
tidligere, hvor det vektlegges i stor grad pris. Hørsels-
hemmede risikerer at de nyeste og mest avanserte
høreapparat ikke kommer med pga høyere pris. 

Svar KrF:
Dette er en sentral problemstilling. KrF vil sikre gode
hjelpemidler til hørselshemmede, og samtidig sikre god
forvaltning av helseressursene. Derfor må både kvalitet
og pris spille inn når NAV skal kjøpe inn høreapparater.
Det som tilbys av det offentlige må være bra for alle. 
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var SV: 
Høreapparat er et meget viktig hjelpemiddel for hørsels-
hemmede. Det må sikres at enhver som trenger det, får
dekket utgiftene. Dette er SVs grunnprinsipp.  Selvsagt kan
enhver som ønsker dyrere apparat, kjøpe det selv, men
det er viktig at høreapparat som dekkes av trygden, er til-
passet det behovet som brukeren har. SV mener at
kvaliteten skal gå foran pris.   

Svar FRP:
FrP ønsker at norske pasienter skal få det beste tilbudet
betalt av det offentlige. FrP vil vektlegge kvalitets-
kriteriene i langt større grad enn hva som gjøres i dag. 

Svar SP: 
Den enkelte må fritt velge de tjenesteleverandører og de
tjenester de ønsker i de tilfellene de betaler kostnadene
selv. De leverandører som ønsker at det offentlige dekker
noe av kostnadene, må innrette seg etter de vilkår for
dette som gjelder. De som står for de offentlige innkjøp
av høreapparat (NAV) må selvsagt innrette seg slik at
kvaliteten på høreapparatene er viktigere enn de rabatter
som kan oppnås. Det må være full åpenhet om de
vurderinger som gjøres av pris i forhold til kvalitet.  

Svar Høyre:
Den offentlige helsetjenesten må sørge for gode 
høreapparat til alle som trenger det. Dersom noen vil 
betale ekstra for særlige gode apparat, bør det absolutt
være mulighet for dette.

Svar Ap:
Dette er et spørsmål som viser at den teknologiske 
utviklingen går raskt innenfor enkeltordninger på hjelpe-
middelområdet. Når det gjelder høreapparater, så 
administreres dette gjennom en tilskuddsordning hvor
bruker blir eier av høreapparatene. Det er et krav at
Arbeids- og velferdsetaten skal følge lov om 
offentlige anskaffelser og gjennomføre en 
anskaffelsesprosess ved innkjøp av høreapparater. 
For å ivareta den teknologiske utviklingen på enkelt-
områder vil Arbeids- og velferdsdirektoratet utvikle en
overordnet strategi på området og gjennomføre en god
kartlegging før anbudene lyses ut. Dette er problem-
stillinger som Hjelpemiddelutvalget og Arbeids- og
velferdsdirektoratet er opptatt av, og som det 
arbeides med.

Svar Venstre:
Venstre mener at pris og kvalitet alltid bør sees i
sammenheng.

Phonak har løsninger for alle typer hørselstap og livsstiler.
Hos oss får du ekspertise, fleksibilitet og de mest moderne 

løsningene, alt på samme sted. Kontakt oss gjerne for å høre 

hvilke løsninger vi kan tilby deg.

Phonak AS, Postboks 525 Sentrum, 0354 Oslo

Telefon: 23 00 32 60  Telefaks: 22 41 66 44

info@phonak.no   www.phonak.no

Individualiteten lenge leve

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

Savia Art™ - et mesterverk av et høreapparat
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Innføring av hørselsscreening 
– hva nå? 
Det ble innført generell hørselsscreening av alle
nyfødte i Norge i løpet av 20081. Innføringen av 
nyfødtscreeningen baserer seg på Sosial- og 
helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for
syn, hørsel og språk som ble utgitt i 20062. I Stortings-
proposisjon nr. 1 for budsjettåret 2008, kap. 726
”Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmiddel-
avhengige”, står det at Helse- og omsorgs-
departementet vil følge opp innføringen av
hørselsscreening ved de resterende fødeavdelinger og
fødestuer i 20083. Det står derimot ingenting om
hvordan man skal sikre at alle barn testes, inkludert
oppfølgende testing, samt ingen føringer om hvordan
og når habilitering skal skje. 

Slik vi opplever dette kan det føre til ulikt tilbud rundt
omkring i landet angående oppfølgende testing, både
når det gjelder tidspunkt for retesting og hvilke tester
som tas, samt om alle barn fanges opp. Ved hvilken
alder utføres den diagnostiske testingen? Har gjennom-
snittsalderen for påvist hørselstap hos småbarn blitt
redusert til ønsket 3 månedsalder, og eventuelt opp-
start av høreapparattilpassing innen 6 månedsalder?
Finnes det for eksempel rutiner for oppfølging av barn
som i nyfødtperioden flytter til et annet sted, evt. 
overføres til et annet sykehus? Det finnes pr i dag ingen
nasjonal database hvor barnets navn og data sammen
med testresultat ble lagt inn. Med en slik database vil
det være mulig å holde en oversikt over hørsels-
screeningen av alle nyfødte i landet; om de er testet og
på sikt mulighet til å gå tilbake og hente ut testresultat
ved behov.

St. Olavs Hospital høresentralen og Møller 
kompetansesenter har systematisk jobbet med hørsels-
screening av nyfødte og oppfølging siden 2002. I vårt
arbeid har vi fått anledning til å delta på internasjonale
konferanser og foretatt studiebesøk i andre land. 
Vi har bl.a. besøkt sykehus og universitetsmiljø i 
England og Colorado, og studert deres vei til innføring
av nyfødtscreening. Britiske myndigheter har gjort en
omfattende gjennomgang av forutsetningene for 
universell hørselsscreening av nyfødte før innføringen4.
Både i England og i Colorado benytter de en nasjonal
database, og man har etablert retningslinjer for
hvordan og når oppfølgende testing og habilitering 
skal skje.

I Norge har man innenfor Statped Hørsel utviklet en 
enhetlig og helhetlig habiliteringsmodell for alle 
kompetansesentrene innen hørselsfeltet for bl.a. å
imøtekomme de behov nyfødte med hørselstap og

deres foreldre har når hørselstapet blir påvist via
neonatal hørselsscreening5. Det er dessverre så langt
ingen felles nasjonale føringer innen hørselsfeltet i
helsesektoren for hvordan man kan sikre at ingen barn
glipper, tidspunkt fra screening til eventuell diagnose
og veien videre i forhold til habilitering. Det finnes
heller ingen nasjonale føringer for hvordan helse og 
utdanning skal samarbeide for å sikre barn og foreldre
den best mulig oppfølging. Etter vår oppfatning er det
uetisk å starte med hørselsscreening av nyfødte uten 
å ha retningslinjer for oppfølgingen, inkludert et tett
tverrfaglig samarbeid med aktuelle instanser på ulike
forvaltingsnivå. Våre erfaringer tilsier at det er behov
for et standardisert oppfølgingsprogram. Screening
alene er ikke nok!

I handlingsplanen ”Et helhetlig rehabiliteringstilbud til
hørselshemmede” er det nevnt overordnede mål for
rehabilitering av hørselshemmede. Den sier bl.a. at
hørselshemmede skal få dekket sine individuelle behov
for habilitering/rehabilitering uavhengig av bosted og
alder. Rehabiliteringstjenestene skal være
sammenhengende, tverrfaglig og tverretatlig og bygge
på et helhetssyn. I handlingsplanen beskrives 
brukersynspunkter angående høreapparatformidlingen.
Der trekkes det fram manglende informasjon og opp-
læring, manglende samarbeid mellom 2.linjetjensesten
og 1. linjetjenesten og manglende vektlegging av
psykososiale problemer. Det hevdes at systemet ikke er
godt nok organisert, slik at det i praksis er avhengig av
enkeltpersoners innsats og prioriteringer. Tilbudet 
oppleves som å gagne de sterke, men svikte de svake6. 

Målet må være å utvikle og implementere lik praksis i
Norge for hørselsscreening av nyfødte, og en lik
praksismodell for helhetlig habilitering der hørselstap
påvises.

Høresentralen ved St. Olavs Hospital og Møller 
kompetansesenter hadde i en 3-års periode fra 2003
samarbeid om et prosjekt ”Hørselstap – nyfødte – 
oppfølging”7. Prosjektet var finansiert av Stiftelsen
Helse og Rehabilitering via Hørselshemmedes 
Landsforbund. Målet for prosjektet var å utvikle en
praksismodell for rask og helhetlig oppfølging til barn
med påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening
og deres foreldre, uten unødig opphold fra påvist
høretap til nødvendig oppfølging iverksettes. I tillegg
var det viktig å finne praktiske måter å gjennomføre
modellen på som gir god effekt for barn og foreldre og
med effektiv bruk av ressurser både ved St. Olavs 
Hospital og Møller kompetansesenter. Prosjektet 

Av Siri Wennberg
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utviklet en praksismodell med retningslinjer for et
helhetlig, tverrfaglig og tverretatlig habiliteringstilbud.
Resultatet fra prosjektet har i etterkant blitt 
implementert som en del av den daglige driften 
begge steder.

Etter hvert har vi følt et behov for en evaluering av den
tjenesten som ytes til disse foreldrene ved St. Olavs
Hospital høresentralen og Møller kompetansesenter. Vi
mener dette er et nødvendig ledd i å sikre
brukermedvirkning, og å sikre at neonatal hørsels-
screening får en positiv effekt på barnas utvikling. I
2008 fikk vi på nytt midler fra Stiftelsen Helse og
Rehabilitering via Hørselshemmedes Landsforbund.
Denne gangen til prosjektet ”God Start - Veien fram.
Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til 
foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal
hørselsscreening”. Prosjektet har som hovedmål å
evaluere kvaliteten på habiliteringsmodellen som ble
utarbeidet i prosjektet ”Hørselstap – nyfødte – 
oppfølging”. Prosjektet vil kartlegge hvordan foreldrene
opplever seg ivaretatt ved høresentralen og Møller
kompetansesenter, og hvordan de opplever tidspunktet
for informasjon og andre tiltak.

Følgende 3 problemstillinger vil belyses: 

• Hvordan opplever foreldrene den oppfølgingen de 
har fått etter påvist hørselstap? 

• Er modellen utformet slik at den svarer til ønskene
og behovene som foreldrene har rapportert? 

• Er det noen sammenheng mellom type oppfølging
og foreldrenes opplevelse av stress og mestring? 

Prosjektet ledes av psykolog Nina Jakhelln Laugen fra
Møller kompetansesenter. I tillegg deltar prosjektmed-
arbeidere Anne Heian og Tove Leinum Østerlie fra
Møller kompetansesenter, Åshild Spjøtvold og Siri
Wennberg fra St. Olavs Hospital. Prosjektet har en
varighet på tre år. 

Foreldrene til barn som har fått eller vil få tilbud om å
delta i habiliteringsmodellen ved St. Olavs Hospital, vil
inviteres til å delta i prosjektet. 

Den første tiden i arbeidet med prosjektet har blitt
brukt til et strukturert litteratursøk for å finne tils-
varende studier i utlandet, for eventuell sammenlikning
av resultater eller for å justere metodiske detaljer. Vi
har også gjennomført et studiebesøk til University of
Manchester. Her har forskningsmiljøet vært sterkt inne i
en omfattende evaluering av innføringen av 
nyfødtscreening i England 8. De jobber nå bl.a. med 
utvikling av retningslinjer for implementering av såkalt
informerte valg for familier med barn med hørselstap .
Når det gjelder oppfølging av barn med hørselstap 9

likner England mye på Norge, det er derfor naturlig for
oss å se dit når det gjelder utveksling av erfaringer.

I løpet av høsten skal vi intervjue foreldre og 
gjennomføre en spørreundersøkelse. Det vil være
kvalitative intervjuer med 6 foreldrepar. For at det skal
bli rom for at foreldrene får uttrykt den informasjonen
de opplever som viktig, ikke bare problemstillinger vi
har forhåndsdefinert, velger vi en kvalitativ metode
med et semistrukturert åpent intervju. Foreldrene skal
representere barn med ulike grader hørselstap og ulik
involvering med habiliteringsmodellen. Spørreunder-
søkelsen tar utgangspunkt i spørsmål brukt i forrige
prosjekt, sendes ut til ca 80 familier. For å se om det er
noen sammenheng mellom type oppfølging og for-
eldrenes opplevelse av stress og mestring benyttes
kartleggingsskjemaet Parenting Stress Index (PSI) 10 . 

Foreldrene er ikke bare informanter med mange inter-
essante synspunkter, de sitter med førstehånds erfaring
som gjør dem til de mest egnede informantene når det
gjelder opplevelser i forbindelse med oppfølgingen de
har fått 11. Derfor er det viktig at foreldrene selv blir
med på å forme habiliteringsmodellen vi som
fagpersoner skal jobbe med.

g av nyfødte

1 Hindklev J. (2007) Hørselsscreening på plass over hele landet. 
Din Hørsel 08/2008

2 Sosial- og helsedirektoratet (2006) Nasjonale faglige retningslinjer; 
retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

3 Helse- og omsorgsdepartementet (2007) St.prp. nr. 1 for budsjettsåret 
2008, Kap. 726 Habilitering, rehabilitering og tiltak for 
rusmiddelavhengige, Post 21 Spesielle driftsutgifter

4 Bamford J, Ramkalawan T, Forshaw M, Wright S. (1997) A critical review 
of the role of neonatal hearing screening in the detection of congenital 
hearing impairment. Health Technol Assessment 1997; 1(10): 1-177

5 Statped (2007) Prosjektrapport – enhetlig og helhetlig habilitering for 
hørselshemmede barn i alderen 0-6 år. Februar 2007

6 Helse og Sosialdepartementet (2002) Handlingsplan: Et helhetlig 
rehabiliteringstilbud til hørselshemmede Plan for utvikling og organisering 
av tjenestetilbudet

7 Østerlie TL. (2006) Hørselstap – nyfødte – oppfølging. Sluttrapport. Møller 
Kompetansesenter

8 Bamford et al. (2005) Report of the evaluation of the first phase of 
implementation of the NHSP in England

9 http://www.nursing.manchester.ac.uk/research/researchgroups/
socialwork/research/

10 Abidin RR. (1995) Parenting Stress Index (3rd ed.) Odessa, FL: 
Psychological Assessment Resources

11 Young AM., Tattersall H. (2005) Parents’ evaluative accounts of the
process and practice of universal newborn hearing screening. J Deaf Stud 
Deaf Educ, 10(2), 134-145
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Delta, en arbeidsstakerorganisasjon  med 62 000 medlemmer fordelt
på atten ulike yrkesgrupper. Hvordan kan man da best mulig får gjort

mest mulig for flest mulig, og hva med lille oss da i denne horden?

Gunn Olander ar vært medlem av Deltas hovedstyre i åtte år og tok i november
i fjor fatt på den andre runden som leder i Delta for fire nye år. Hun er en dame

som er bosatt i Hardanger, men opprinnelig fra Narvik, noe som
burde komme godt med når man skal stå i ”blæsten” for 62 000
medlemmer. 

Stemmer dette? 
Svar: Ja, må nok si meg enig i det. Det kommer godt med å
være ”nordlæinning” – det å kunne ”stå han a”…..  

Å være leder i en organisasjon  med atten ulike
yrkesgrupper må være en utfordring.
Hva er den største?
Svar: Jeg ser det både som en utfordring, men også som en
stor mulighet. Det er viktig å få alle til å jobbe mot samme
mål, og noe av utfordringen er at våre yrkes- og 
bransjeorganisasjoner er svært ulike. Mangfoldet 
yrkesorganisasjonene representerer, mener jeg imidlertid 
er en styrke for Delta og det gir oss mange muligheter. 
Vi når mange medlemmer og potensielle medlemmer 
gjennom yrkesorganisasjonene. Det yrkesfaglige området
er et satsingsområde for Delta, og vi jobber aktivt for å
utvikle det positivt videre.

En ting er lønn, men det vil vel alltid være særsaker som
er tilknyttet hvert enkelt forbund og som må gjennom en
prioritering? Du står i "blæsten", men vi vil jo også syns. 
Oppstår det er slik prioritering og i tilfelle hva kan vi
medlemmene i NAF gjøre for at våre saker skal bli hørt?
Svar: Det er NAF som har fagkompetansen ift
medlemmene. For Delta er det viktig at vi får innspill og
synspunkt fra dere på hva som opptar medlemmene til NAF.
Så må vi i fellesskap jobbe med de sakene som opptar
dere. Her kan Delta ha en politisk koordinerende rolle, og
være en pådriver sammen med NAF.

Kompetanse og utdanningspolitikk er ett av YS 
hovedsatsningsområde i 2009. Audiografutdanninga er 
en ung utdanning hvorav arbeidstakerne også har ulik 
utdannelseshistorikk. Noen med kurser og et hav av 
praksis, noen med to årig høyskoleutdanning, den siste
gruppen kommer med bachelor i audiologi.
Hva gjør Delta for at vi som faggruppe får balansert oss
slik at alle står med like rettigheter?
Svar: Delta og yrkesorganisasjonenes styrke ligger nettopp i
samspillet mellom YO’ene og Delta, og 

deriblant NAF’s unike
kompetanse på fag. 
Audiografforbundet er
meget dyktige på 
fag – og dere må bistå
oss med å få fram de
faglige argumentene.
Delta’s utdannings-
politiske rådgiver bistår 
yrkesorganisasjonene med konkrete utfordringer 
knyttet til bla utdanning/utdanningsløp.

Alle er vi enig i at tiden suser av gårde og om ikke alt for
lenge skyller den forventede eldrebølgen inn over oss,
helsesektorene trenger flere personer, og helsesektoren
trenger flere audiografer og audiografstillinger. 
Hvordan tar dere i Delta denne utfordringen, og hva blir
gjort for at det nettopp skal bli etablert flere audiograf-
stillinger?
Svar: Sammen med dere i NAF vil vi bidra med det vi kan
for at det skal bli etablert flere audiografstillinger, bla. ved
politisk å sette søkelyset på viktigheten av at det skal bli
etablert flere audiografstillinger. 

Arbeidet som leder i Delta en rekke prosesser. Noen tar
kortere tid, mens andre kan drøye lenge. Hvor vi kan
nevne arbeidet med rekvisisjon- og refusjonsrett som 
eksempel. Dette er en av hovedprioriteringene til NAF. 
Hvordan bidrar Delta i denne prosessen?
Svar: Jeg må her gjenta det jeg har sagt i noen av de andre
spørsmålene: 
Det er viktig at vi jobber sammen – NAF og Delta i ulike
prosesser knyttet til det enkelte yrke eller fag. Vi kan være
en politisk pådriver, alliere oss med relevante bruker-
miljøer/interessergrupper, men igjen - dette må vi gjøre i
felleskap.

Med aksjon Storby09 rettes fokus på rekruttering til Delta.
Etter research finner jeg at det har stor betydning at man
har en stor medlemsmasse som presser frem sine krav i

Intervju med Gunn OlanderNYTT
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YS, og at alle organisasjonene helst vil ha en fra seg som
besitter en av plassene i leder-trekløveret. Du sitter som
1.nest-leder.
Har dette en positiv effekt på prosessene som 
Delta jobber med, og hvordan?
Svar: Delta er det største forbundet i YS, og det er derfor
naturlig at vi har stor påvirkning og innflytelse, bla. 
gjennom et verv som 1. nesteleder. Gjennom vår påvirkning
i YS (på flere områder enn bare som 1. nestleder), vil vi
selvsagt sette de sakene Delta er opptatt av på dagsorden.
Vi bruker vår innflytelse i YS på en positiv måte, som vi
mener er bra både for YS og Delta.

Hvilke formeninger har du om høreapparatformidlingens
fremtid?
Svar: Her er NAF som er fagekspertene, og jeg vil bidra
med det jeg kan for å understøtte det synet dere har.

Du har vært midt i forhandlinger vedrørende offentlig
tjenestepensjonsordning, hvor fornøyd er du med 
utfallet?
Svar: Vi var opptatt av å finne en modell som sikret 
trygghet og forutsigbarhet i en framtidig tjenestepensjon.
Vi forsøkte å finne en langsiktig løsning for tjeneste-
pensjonen i offentlig sektor, men under meklingsinnspurten
forelå det bare ett alternativ med stor nok oppslutning:
Å forlenge dagens ordning. Det var meget krevende 
forhandlinger, og når det ikke var grunnlag for å finne frem
til en ny modell som alle kunne enes om, så er jeg tilfreds
med at dagens ordning videreføres, men indekseres og 
levealdersjusteres.

Audiografen-Nr.3_09:korr  07-09-09  13:50  Side 21



Den naturlige
veien til hørsel 

Baha-systemet er et implanterbart benforankret høreapparat. 
Det er et enkelt og effektivt hjelpemiddel for personer som 
lider av konduktive hørseltap, kombinerte hørseltap eller har 
ensidig døvhet. Når et vanlig tradisjonelt høreapparat eller 
ørekirurgi ikke oppnår den ønskede effekten, bør du vurdere 
en annen naturlig vei til hørsel.

For mer informasjon  
Om Baha-systemet besøk 
www.medisan.no
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— Slik har vi det —
Høresentralen på AHUS 

Fra å ha en liten Høresentral med ett audiometrirom og
tre kontor, har vi nå mye bedre plass. Vi har nå 4 
audiometrirom, VNG/BRA-rom, verksted og 7 kontor. 
Tre av kontorene har vi midlertidig lånt bort til resten av
ØNH-avdelingen. Det aller meste av utstyret vi bruker er
nytt, både testutstyr og data. Litt datatrøbbel har vi hatt,
og vi har ikke kommet i gang med å bruke alt det nye
utstyret ennå, men vi jobber med saken.

På Akershus Universitetssykehus har vi 4 audiograf-
stillinger. Det er Oddhild Løland som har lengst fartstid,
med snart 9 år. Hun gikk ut av HiST i 1998 og har
arbeidet 1 år på Haukeland Universitetssykehus, ½ år på
Sykehuset Innlandet Gjøvik og 1 år på Sykehuset 
Innlandet Hamar før hun kom til Ahus i 2000. 
Nina Farstad er vår ledende audiograf. Hun gikk ut av
HiST i 1999 og jobbet 1 år på Sentralsykehuset Buskerud
og 2 ½ år på Molde Sentralsykehus før hun tok over
som leder på Ahus etter Jorid Løkken i oktober 2003.  
Hanne Gjønnes var ferdig utdannet i 2000, og jobbet
først 1 år på Sentralsykehuset Buskerud (sammen med
Nina), gjorde et byks over i privat høreapparatformidling
på Bogstadveien ØNH i 2 ½ år før hun fant seg til rette i
en ”bås på statens fjøs” våren 2004.
Sigrid Hagaseth Haug er HiST 2006-modell. Hun gikk 
rett fra utdanning til jobb på Ahus, og er for tiden i
fødselspermisjon.
Foreløpig siste skudd på stammen er Håvard Ottemo
Paulsen. Håvard gikk i Sigrid sin klasse, og er altså 2006-
modell. Han har frem til nå hatt det så trivelig i
Trøndelag at han ikke har klart å komme seg derfra. Han
har jobbet 1 ½ år som selvstendig audiograf på Heimdal
Helsehus, og har i tilllegg hatt 6 enkeltuker med
ambulering ved Klinikk Kirkenes i 2008. Håvard tar over
for Sigrid mens hun er i fødselspermisjon, og vi er veldig
glade for å ha ansatt den første mannlige audiografen
på Ahus!

Vi er en fin gjeng som har det trivelig sammen. 
Arbeidsdagen er variert og det er mer enn nok å gjøre.
Med helt ny høresentral er det mange nye muligheter

som åpner seg, og vi håper på sikt å bli flere fagfolk og
få ett komplett team med audiograf, audiopedagog og
audioingeniør. Med nye retningslinjer for høreapparat-
formidlingen under utarbeiding er det nok mange 
utfordringer i vente.

Her på vakre AHUS har vi altså per i dag 4 audiografer.
Vi utfører tilpasninger og kontroller av høreapparat samt
at vi har en halv dag ukentlig med OAE-screening og
AABR. I tillegg utfører vi VNG på de svimle og tar 
audiometri for poliklinikken hvor det på en vanlig dag er 1
”audlege”. Det dukker stadig vekk opp uforutsette ting!
Administrativt er det slik at vi selv vurderer henvisninger
for utprøving av høreapparat. Vi setter også opp våre
egne timer samt time til lege. Etter overgangen til nytt
sykehus har nå den daglige driften og rutinene kommet
på plass. Dermed kan vi større grad se framover og
evaluere det vi gjør. Høreapparatskole, tinnitusgrupper
og gode prosedyrer på testing av høreapparat i frittfelt
er noen av de tingene vi ønsker å få på plass.

Hilsen fra Nina, Oddhild, Hanne, Sigrid og Håvard 

Høresentralen på AHUS åpnet i 1996 på det gamle Sentralsykehuset i Akershus
(SIA). Etter en lang byggeperiode, sto nye Akershus Universitetssykehus (AHUS)
ferdig i 2008. Vår avdeling var blant de første som fikk flytte inn i det nye 
sykehuset 1. april 2008.  Innflyttingen til det nye sykehuset skjedde i fire puljer,
og i oktober 2008 var alle avdelingene på plass i nye AHUS. I november hadde 
vi offisiell åpning med kongebesøk.
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Vi kan ITE
•   14 dagers standard produksjonstid

•   Hasteordre er mulig

•   Alle modeller er kompatible med fjernkontroll

•   Ingen egenandel

•   Markedets minste apparater?

•   Prøv oss

www.gewa.no
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Ei raus sommersol bruner voksende
måner. En god barndomsvenn fylte nylig
femti. Min bror passerer snart livets 
middagshøyde. Snart er det min tur. 

Tidligere var livet som lillebror ikke
spesielt attraktiv. For sikkerhetsskyld ble
jeg også kalt "Lille" som liten. En av
femtiåringene kaller meg fortsatt dette til
tross for at jeg tidlig ble en lang slamp.

Livets milepæler ble alltid passert først 
av min bror og omgangsvenner. Når jeg
kom til pælene var nyhetens interesse
mildt sagt laber. Det var som når bror
min åpnet julegaven fra min tante først,
da visste også jeg at jeg ville få 
Selbu-votter.

Og når min bror ble konfirmert sopte han
inn et betydelig beløp fra min farmors
store venninne-nettverk. Stor var min
misunnelse da jeg så ham telle sjekkene
for tredje gang. Deretter er vi sterkt
uenig om hendelsesforløpet. Bror mener
mitt utbrudd var av typen; "Sjå på aill
dæm der. Dæm e dau når æ ska bli 
konfirmert!" 

Må innrømme at denne anekdoten ikke
alltid har vært min favoritt, men i dag er
den en presis oppsummering. Ikke minst
fordi det meste av konfirmasjonens 
mysterium var alminneliggjort gjennom
min brors. Selv menyen var til forveksling
lik den første.

Penger var det ikke spesielt mye av i
oppveksten slik at konfirmasjonen var det
nærmeste man kom en Lotto-gevinst.
Det ga seg også uttrykk i konfirmasjons-
antrekkene. Foreldrene hadde ikke råd 
til nye dresser, så det ble et kombinert-
antrekk - ei bukse i en butikk og selve
jakka i en annen. Det ble billigere slik. 
En av klesforhandlerne kalte dette en
Composé - noe som selvsagt øyeblikkelig
ble omdøpt til det mindre flatterende 
begrepet: kompost-dress. Riktignok var
jeg litt heldigere enn min bror og fikk
også nye platåsko. Komfirmasjonsbildet
dokumenterte det hele: Frankenstein i
rutet dress!

Eneste trøsta var dressbudsjettet var økt
fra min brors konfirmasjon. Han fikk ikke
nye sko og måtte avbildes med en potte-
plante foran skoa. Mor mi ville ikke at de
gamle skoene skulle bli med på bildet. 

Neste barriere var kinoen. Dørvakta
kjente de fleste, slik at det var umulig å
snike i køa. Og barnekinoen i Namsos var
like spennende som NRKs Lekestue med
Vibeke Sæther. Eneste unntaket var når
de kjørte gamle Tarzan-filmer. Min bror
fikk gå på klassikeren Kanonene på
Navarone alene. Jeg prøvde å komme
inn, men dørvakta var nådeløs. Mor som
hadde en velutviklet ”Åsa Gruda Skar
radar” så dilemmaet og tilbød seg å
være med lillebror på kino. For første
gang siden ”Sound of music” gikk på
bygdakinoen på Frøya. Omsorgsfullt men
ikke like stas å skryte av at man har sett
en actionfilm med mor si.

Det hele gjentok seg når bror min ble
gammel nok til å gå på polet. Han kunne
i teorien spasere inn og bestille kjøpvin.
Nå var riktignok dette bare i teorien, for
far min var veldig avholds og all 
oppbevaring av slike drikkevarer var
bannlyst heim. Dessuten jobba søsken-
barnet vårt på polet og sjansen for at hun
tystet mer en sannsynlig. Diskresjon i
Namsos var en umulighet. Så bror min
var en dårlig kunde på monopolet - og
derfor nyttet det heller ikke å be ham
kjøpe noe ekstra til lillebror.

Bedre ble det ikke når han tok
førerkortet. For selvsagt hadde han spart
til egen bil, noe jeg aldri klarte i 
oppveksten. Plutselig dro han på fest og
turer i egen bil. Jeg hadde en moped

med frieksos, og som til overmål
kollapset nokså kort tid etter kjøpet. Selv
om det var stas å få kortet, fikk jeg aldri
oppleve kicket av å være den første av
oss to - i vennekretsen.

Våre foreldre var kjappe reprodusenter
ettersom det bare er 14 mnd mellom
oss. Denne aldersnærheten styrket nok
konkurransen mellom oss. På flere 
områder var jeg bedre enn ham - for 
eksempel svømming. Likevel hadde jeg
en konstant følelsen av å gå i brøytede
løyper. 

I voksen alder er jo ikke dette like
fremtredende, selv om han hevder at
han alltid må sjekke om jeg har slått av
lyset for natta om jeg er på besøk.  

I det siste har jeg innsett at å være den
"Lille" har sine fordeler. Plutselig har jeg
følelsen av å ha bedre tid enn min
venner og min bror. På deres vegne
senser jeg en "feit, ferdig og femti-
følelse". Selv er jeg fortsatt to år unna. 
Ei lang stund har jeg sugd på denne
karamellen, men nylig fikk denne 
følelsen et skudd for baugen. Min sønn
Daniel ble far til en flott gutt. Plutselig
var jeg blitt bestefar. 

Min bror er ennå lagt unna dette en slik
status. For andre gang brøytet jeg selv
løypa i et av livets fundamentale
milepæler. Første gang var da Daniel litt
dårlig planlagt meldte sin ankomst.
Likefullt en elsket gut. I voksen alder slo
mine kjappisgener til og Daniel ble nylig
selv far til en sønn. 

Selvsagt var det min bror som var den
første som gratulerte "bestefar". Igjen var
følelsene blandet. Daniels sønn er lik
meg. Ansiktstrekkene er tydelige
flyumske. Så nå er han far. Og jeg beste...

For første gang skulle jeg ønske at lille-
bror igjen kom til brøytede løyper og var
en god nummer to. For dette har tatt tid
på å venne seg til tanken på barnebarn.
Men Daniel er stolt av guten som jeg er
av han, så slikt smitter. 

Så for alle de som ser det biografiske i
dette, er ”petiten” først og fremst ment
som en hyllest til alle lillebrødre. 
Kanskje like greit å gjøre unna femtiårs-
markeringa med det samme ...

Lille bestefar
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Delta invaderte 
Det var Lørdag 29.august at vi skulle vise oss frem. Polyester braket løs med den ene Michael
Jackson hiten etter den andre, for så å kjøre videre med Abba. Deltagerne og besøkende som
tidlig hadde  funnet veien ble varmet opp og klare for dagen. Sola viser seg og dette må bli
bra. Norsk Audiografforbund valgte å dandere teltplassen med friske farger. Vi skulle synes! 
Vi skulle fremme oss og fremme Delta.

Rapgruppen introduserte
sjefen sjøl, Gunn Olander. Vi
ble alle ønsket velkommen,
så fikk vi delta i kulturelle
innslag fra Kulturforbundet. 
Sjøl hadde vi laget nye
foldere for anledningen. 
Vi hadde med oss et lite ut-
valg av høreapparater sånn
at folk fikk se at de ikke
lenger nødvendigvis trenger
å være slik bestemor hadde.
Vi stilte opp med muligheten
for å måle støynivå i MP3
spilleren. Ulempen var da at
støynivået fra scenen viste

seg å være rundt 90dB når musikken dro i gang, men vi
visste råd. Ta med måleutstyret og ta runden på Aker
Brygge, mål spillere og få folk med seg tilbake. 

Etter underholdning
fra Tone Damli 
Aaberge og Jens
Pikenes var det tid
for debatt. 

De fleste yrkesgruppene var representert

Tekst: Hanne Ingeborg Berg  Foto: Anita Berre

Audiografstudenten Mari målte 
støynivå i MP3-spillere til besøkende.

Tone Damli Aaberge 
og Jens Pikenes 
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Rådhusplassen
Sylvi Listhaug (FrP)
og Bjarne Haakon
Hanssen (Ap) var
klare til å svare for
seg da Gunn Olander
på vegne av Delta
utfordret dem med
aktuelle spørsmål.
Denne debatten kan

ses i sin helhet på web-TV på  Deltas
hjemmeside. Etter debatten var
vi klare for aksjon ”vis oss, se
oss”. Ingrid fikk fatt på helse-
ministeren og sørget for at han
fikk en folder. Han lovte oss at
han skulle lese den og Listhaug
slapp heller ikke unna lese-
presset, som hun lovet å gi
etter for. 

Bjarne Haakon Hanssen tok også runden og besøkte
standene til de ulike yrkesgruppene. Da tiden var inne

for vår tur gjaldt det. Han
var imponert over hvor
små apparatene kunne
være nå. Han lurte på
hvordan man ble audio-
graf. Vi fikk fortalt at det
var kun utdanning ved
Høgskolen i Sør-Trøndelag
og at antall søkere hadde
dalt de siste årene siden

det ikke var så lett å
få jobb. Men med 
samhandlings-
reformen burde vel
det komme mer 
stillinger ut i 
kommunene? For at
dette skal bli enklere
burde også 
audiografene få rett til
rekvirere høreapparater,
da det er vi som utfører jobben. Slik det er i dag ser det
ut som at legene gjør det, noe som ikke alltid er tilfelle.
Det var vel det vi fikk informert om før han hastet videre. 

Vi kan nok si oss veldig fornøyd med arrangementet. Det
at Helse- og eldreministeren tok seg tid til oss ved vår
stand ble vel klimakset for vår del. Nå gjenstår det å
pleie forholdet, så  med e-poster og bilder skal 
helseministeren huske oss og.! 

Bjarne Haakon tok runden rundt på
stand

En entusiastisk Ingrid Nordal
Kristoffersen på stand

Ingrid og Sylvi Listhaug 
fra FrP

God tone 
mellom 
Jens Pikenes 
og Gunn Olander

Vår stand skilte seg ut! Mari Schmedling, Heidi Olne, Ingrid N. Kristoffersen.
Foran: Hanne Ingeborg Berg

Sylvi Listhaug 
fra FrP

Hanne Ingeborg forklarte litt om 
audiografenes hverdag

Audiografen-Nr.3_09:korr  07-09-09  13:51  Side 27



PASSION
Pernille har stor lidenskap for
katter og har tre selv. Passion gjør
det mulig for henne å høre sine
katter male - da vet hun at de har
det bra.

Brukerens behov og preferanser
oppfylles med Passion og integrert
signalbehanling.
Passion leverer fremragende
lydkvalitet. Høreapparatets unike
design gir muligheten til å oppleve
lyder mer detaljert, uansett
lyttemiljø.

Passion™ er tilgjengelig i flere
moderne og stilfulle farger
- et diskret og komfortabelt
høreapparat som kan bæres
med stil.

Passion - det ligger i detaljene.

Medisan AS - Tlf.: 22 59 90 40 -  medisan@medisan.no - www. medisan.no
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Samhandlingsreformen
Du har hørt om den tidligere, og den nærmer seg. Den 
velkjente eldrebølgen som snart vil hjemsøke vårt land.
Hvordan skal helse-Norge bli? Det vil komme en utgift-
eksplosjon slik som løsningen er i dag. Mangen opplever 
at de blir sendt hit og dit, uten noen form for samarbeid. 
En del av løsningen er altså samhandlingsreformen.

" Regjeringen vil, gjennom samhandlingsreformen, søke å
sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både
svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester, og
som også svarer på de store samfunnsøkonomiske 
utfordringene. Lik tilgang til gode og likeverdige helse- og
omsorgstjenester, uavhengig av personlig økonomi og
bosted, skal fortsatt være den viktigste bærebjelken i den
norske velferdsmodellen."

Den trer i kraft 2012 og fra da vil et betydelig større 
ansvar hvile på din hjemkommune.
Ved å flytte oppgaver ut til kommunene vil det gjøre det
lettere for samarbeid på tvers av yrkesgrupper, vi kommer
rett og slett nærmere hverandre. Og det vil forhåpentligvis
også bli lettere for pasienten om det bygges (som planen
er) kommunale ”helsesentre”. Og er ikke kommunen stor
nok, få til et samarbeid med nabokommunen. En av 
forutsetningene for at dette skal lykkes er jo også at det
kommer nok kompetanse ut til kommunene. Yrkesgrupper
som tidligere har vært sentrert i byen må ut til de små
kommunene også. 

”- Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke
mest helse igjen for hver krone. Det er systemet det er
noe galt med. Manglende kontakt mellom sykehus og
kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre helse-
tjenesten enda bedre. Dette skal vi nå gjøre noe med.
Samhandling skal skje på grunn av, ikke på tross av 
systemene.” sier Bjarne Håkon Hanssen.

Bjarne Håkon Hanssen har tatt runden rundt hos de ulike
helsforetakene for å gi en innføring i hvordan dette vil tre i
kraft. Da han kom til Stavanger ble Norsk Audiograffor-
bund ypperlig representert ved Renate Berg. 

Hun forteller litt her
hva som ble sagt. 

Helseministeren
kunne fortelle da at
det skulle være et
lav-
terskeltilbud i kom-
munene. 
Han ville ha flere
fastleger, samt kom-
petanse, i 
kommunen. Med
kompetanse mente
han god lege-
tjeneste og syke-

pleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter m.fl. i 
kommunene. Her påpekte han "med flere", fordi han
antok det satt noen i salen som tok seg nær av ikke å bli
nevnt. (Da nikket jeg for meg selv).

Flere fastleger ville de ha pga at med denne reformen vil
de ned med antall pasienter pr. lege, slik at fastlegen har
mere tid til hver pasient og kan ta mere del i det 
offentlige arbeidet.

Slik de ser for seg tidperspektivet frem til reformen 
trer i kraft
2009: IKT nasjonal enhet
2010: Midler forebygging

Nasjonal helseplan
Felles helse- og sosiallov

2011: Nytt økonomisk system ferdig
2012: Iverksetting

Renate tok mot til seg etter foredraget da det var
mulighet for å stille spørsmål, det skal også legges til her
at audiotoriumet ved Universitetet i
Stavanger var fullt denne dagen av
både toppsjefer og , hun sa følgende:

Hei
Renate Berg, fra Norsk Audiograf-
forbund, en organisasjon innunder
Delta.
Jeg er en av de du ikke nevnte, det er
like ergelig hver gang, men jeg håper
du husker på oss. (latter i salen... 
da ble jeg litt roligere...var jo veldig
nervøs) Du snakket om eldrebølgen som kommer. Med
høyere alder kommer også svekkelse av hørsel.
For å få høreapparat i dag må du til en audiograf som
tester hørselen din og tilpasser høreapparatet til din
hørsel.

Slik som jeg tolker det du har sagt i dag, kan det være
naturlig at fastlegene kan henvise pasienter med avklart
diagnose direkte til audiograf. 
Dette er vel og bra, men for at økonomien skal gå rundt,
slik at bruker ikke må betale høreapparatet med tilbehør
selv, så mener vi at refusjonsrett og rekvisisjonsrett må på
plass.
Er dette noe som dere vil jobbe for?  

Svar fra Bjarne Håkon Hanssen: Må svare nei, pga at han
ikke tør å si ja. Men han skulle tenke igjennom det.

Et tips til lesestoff:
Ønsker du å lese om denne reformen kan den lastes ned fra
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/ dok/ regpubl/
stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
Det skal noe til å lese gjennom alle 150 sidene, men dere får med dere
mye ved å lese begynnelsen og del 1, sammendrag og hovedgrep,
samt se i innholdsfortegnelsen å slå opp på det som er interessant.

Bjarne Håkon Hanssen

Renate Berg
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Medlem i forening (NTAF, NAF, NAF): kr. 1800,-
Ikke medlem i noen forening: kr. 2300,-
Utstillere: kr. 350,-
Student: kr. 0,-

Påmelding før 1.september:

Medlem i forening (NTAF, NAF, NAF): kr. 2800,-
Ikke medlem i noen forening: kr. 3300,-
Utstillere: kr. 1350,-
Student: kr. 0,-

Påmelding etter 1.september:

Påmeldingen skjer kun på nettet i år, gå inn på
https://www.viaregi.com/registration/?dw4167a10718 og meld deg på!

Mer informasjon om kurset vil komme på foreningenes nettsider.
Velkommen

EU –09
Arrangeres i Oslo på Hotell Quality 33 — 5. og 6. november

Påmeldingskjema EU-09
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Litteraturtipset

Ofte er slike blogger relativt vanskelig tilgjengelige,
og det skal mye fokusert leting, eller rene
tilfeldigheter til for å finne interessant stoff. Dette
kan ofte vise seg å være en nytteløs jakt, 
men…..av og til finner man gull.

Jeg ønsker å rette oppmerksomhet mot en 
audiologisk blogg (som for øvrig også det er lenket 
til på audiografforbundets hjemmeside); 
Når hørselen svikter – dager med høreapparat:
http://audiogram.wordpress.com/ 
Dette er en blogg hvor vi følger en hørselshemmet
mann, midt i livet med et sannsynlig(?) medfødt
hørselstap, og hans første møte med hørsels-
rehabilitering, hjelpeapparatet og mer spesifikt høre-
apparatet. Denne bloggen anbefales på det sterkeste
og bør leses fra blogginnlegg 1 og framover (når
dette skrives er det kommet rundt 80 blogginnlegg). 

Bloggen skildrer hans første møte med høre-
apparatet, (og bloggen het også til å begynne med
akkurat det: ”- møtet med høreapparatet”) tanker
rundt dette, mer spesifikke problemer (slik som
feedback, propper, forhåpninger, tilvennings-
problematikk, nytteverdi o.l) og hvordan disse 
opplevelsene påvirker han og hans liv. Refleksjoner
og tanker rundt produktinformasjon, og hvordan

denne formidles og påvirker høreapparatbrukere er
også med. Det er også hyggelig å lese at hans 
(foreløpige) møte med vår yrkesgruppe er av positiv
art. Denne bloggen er en ren fornøyelse å lese, da
den på mange måter går rene lærebøker en høy
gang i formidling av hvordan det å begynne med
høreapparat kan påvirke et hvert menneske i en hver
livssituasjon. Skriftlig og formidlingsmessig er den
også en ren fornøyelse å lese. 

Det kan ofte være litt problematisk å lese slike
blogger når man ikke er med fra begynnelsen, da
man ofte må bla seg tilbake til begynnelse, men for 
å gjøre dette enklere har han gjort om de første 50
innleggene til en nedlastbar PDF-fil. Last ned denne,
fordyp deg i innholdet og tegn deg som abonnent på
oppdateringer. Dette vil du ikke angre på 

Dette bør en hver oppegående audiograf lese, ikke
minst for å kunne se oss selv, vår yrkesutøvelse, vår
væremåte og hvordan vi påvirker andre menneskers
liv, fra en annen side. 

God blogglesing!!

Lars Gunnar Rosvoldaunet

Når hørselen svikter – dager med høreapparat:

http://audiogram.wordpress.com/

I neste litteraturhjørne kommer det flere tips. Meld gjerne inn bøker/artikler/filmer eller annet som du mener flere i det
audiologiske miljøet i Norge burde få høre om. Lykke til med den faglige oppdateringa!  

redaksjon@audiograf.no

Blogging er en av de nye farsottene på
”verdensveven”. Blogger dreier seg om
internettsider som oppdateres, mer eller
mindre jevnlig, og hvor ulike personer gir 
uttrykk for sine meninger om mangt og meget
som de ønsker at omverdenen skal få innblikk
i. Ofte kan det være snakk om dagbøker, hvor
man forteller om interessante (men ofte til 
dels svært uinteressante) opplevelser i livet,
men det kan ofte være snakk om mer
tematiske vinklinger slik som politikk, musikk,
eller film osv.
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LEDIGE STILLINGER Se også stillingsannonser på våre nettsider
www.audiograf.no
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Norsk Audiografforbund - en yrkesgruppe i Delta
Delta er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Ikke mottatt Audiografen til din arbeidsplass? 
Kontakt hanneingeborg@yahoo.no

Styret kan utelukke de medlemmer som ikke følger NAFs vedtekter, som ikke betaler kontingent, eller som opptrer til skade for forbundet. Den som blir utelukket kan anke styrets avgjørelse til landsmøtet.

/ARBEIDSGIVER

Navn: Fødselsdato:

Adresse:

Postnr.:                                Sted:

Tlf.privat:                            Mobil:

E-post:

Fylke: Utdannet år:

Offentlig / Privat / Selvstendig (Stryk det som ikke passer)

Adresse hvor bladet skal sendes (Arbeidsgivers)

Postnr.:                                Sted:

Dato / Sted Underskrift

Dette er viktig for at dere skal få tilsendt både faktura på medlemskap og medlemsbladet. Dersom dere er usikker på om vi har riktig adresse, vennligst send inn blankett for sikkerhets skyld. Vennlig hilsen Styret

Returadresse: Audiografen
Hanne Ingeborg Berg, 
St.Jørgensvei 10, 0662 Oslo

Har du byttet arbeidsgiver, arbeidsplassen har endret adresse 
eller du har flyttet og fått ny adresse?
Gi beskjed! 
Send blanketten nedenfor til:
Siri Merete Bergseth, Beltone Norge AS, Postboks 758 Sentrum, 0106 Oslo,
eller mail: sbergseth@gmail.com.
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