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Du hører summing i stua og du vet at det
ikke er en bisverm, hjernen har endelig
lært seg at det er bare vuvuzelane som
herjer i Sør-Afrika. Det filtreres til det 
bedre etter beste evne, men det er fortsatt 
mye lyd i stua mi og sånn blir det vel 
noen uker til. Det går seg til, en må visst 
bare venne seg til det, akkurat som de 
skarpe lydene i høreapparatene til mannen 
som fikk nye høreapparat i går. 

Vi har vel begynt å vende oss til det nye 
utvalget av høreapparater og bedre ble 
det også når avansert post endelig kom i 
boks. Med et eventuelt worst-case senario 
inn i hodet skal man vel egentlig være 
nokså fornøyd med utvalget, om du ikke 
er av de som gjerne skulle velge mellom 
superpower-apparater, da.  

På en side har du audiografene, vi har 
nok å velge mellom, men på en annen 
side har vi leverandørene. Hvordan går 
det for dem? Dere kan få lese hvordan 
leverandørforeningen ser tingene fra sin 
kant. Så har du brukerne som støtter seg 
til oss begge. Må jo innrømme at det 
er rart når du i flere tilfeller forteller at 
verdien på de to nye apparatene kan være 
samme sum som et av de gamle. Men 
uavhengig av pris ser vi hvert fall nå at 
det er nye produkter vi har på lista vår. 

Å få satt i gang samhandlingsreformen 
er ikke akkurat uavhengig av pris, det 
er jo det alt faller tilbake på. Hvordan 
få rett behandling på rett sted til rett tid. 
Hvordan bruke pengene våre mest  
effektivt for å få best mulig utnyttelse av 
dem. NSH arrangerte lanseringsmøte hvor 
NAF var til stede, dere kan her få lese 
nyhetsbrevet som kom i fra NHS.  

I god Erik Diesen ånd skal dere få 
presentert reisebrev fra audiologiske 
kongresser som har funnet sted i løpet av 
våren. Amerikanerne har AAA som i år 
var i San Diego, og her i Norden har vi 
NAS som ble avholdt i København.  

Til høsten er det Landsmøte i Trondheim.  
Det er valg og en kabal av verv som skal 
gå opp og det er viktig at folk bryr seg. Vi 
vil jo ha et velfungerende styre, sånn som 
vi har nå! Vi kan nok ikke forvente at vårt 
gode styre skal sitte der for alltid, faktisk 
sies det at ved de fleste situasjoner er det 
veldig bra med litt utskiftninger. Derfor 
er det viktig at du blir med, eller du ser at 
kollegaen din hadde vært en super  
kandidat, gi et hint til valgkomiteen.

Vi er straks ved årets lyseste dag, og 
varmen kommer og går. Vi blir usikre 
om vi skal bestille den sydenturen eller 
ikke, samtidig som sommerfølelsen som 
et fotball-VM burde gitt oss blir noget 
forstyrret av et høyt bzzzzz. Dog som den 
optimisten jeg er, satser jeg på  
Norge-sommer, med fotball på skjermen, 
men på mute og DeLillos på plate- 
spilleren. Tror det kan bli bra, jeg. 

God sommer alle sammen!
Snakkes!

Leder
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Best kvalitet for alle som krever mer

Vår nye avanserte produktfamilie 
inneholder banebrytende innovasjoner:
SoundRecover - banebrytende i forbedring av taleforståelse, 
komprimerer og omformer høye frekvenser til hørbare lyder
SoundFlow - gir flytende overganger mellom ulike lyttesituasjoner
DuoPhone - gjør at man hører telefonsamtalen i begge ørene
ZoomControl - mulighet for å velge retningen som lyttingen skal fokusere på
iCom - trådløs tilkobling til eksterne lydkilder
 
Med Exélia Art kan du tilby brukerne det beste - de vil oppleve fantastisk lydkvalitet, 
flott design og en lett og intuitiv trådløs tilkobling.

www.phonak.no
 

Phonak AS, Postboks 525 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 23 00 32 60  Telefaks: 22 41 66 44
info@phonak.no   www.phonak.no

Hanne Ingeborg Berg
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NAF
Styret informerer

Sommeren har begynt å krype oppover 
leggene og enkelte begynner kanskje å få 
smaken på sol og varme dager. Det går 
også raskt mot ferieavvikling for de fleste. 

Landsmøtet 2010
Styret i NAF skal også ha sin ferie, men 
mye arbeid gjenstår før Landsmøtet i  
november. Innkomne saker skal behandles 
og en del vedtektsendringer skal gjøres. 
Dette er et krevende arbeid. Landsmøte-
dokumentet blir sendt alle medlemmer 
6 uker før Landsmøtet i Trondheim. I år 
vil dette bli sendt dere elektronisk, dette 
betyr at de av dere som ikke er registrert 
på nyhetsportalen www.audiograf.no, må 
gjøre det snarest. Vi savner svært mange 
navn på denne portalen, og vi imøteser at 
mange flere registrerer seg.

Lønnsoppgjøret
I disse dager starter lønnsoppgjøret i 
offentlig sektor. Vi tilhører Spekter sitt 
område. Dere kan følge oppgjøret på 
www.delta.no 
Vi har registrert at sykepleiere som er 
organisert i UNIO har fått en lønnsøkning 
på inntil kr. 16000 per år. NAF håper at vi 
ikke får mindre enn andre høgskole- 
grupper i Spekter. Vil anbefale alle å 
holde seg (dere å holde dere) orientert 
ved å sjekke nettsider og evt. kontakte 
hovedtillitsvalgte ved deres arbeidsplass.

Videreutdanning
NAF, ved leder, har vært i møte med 
flere av de andre Yrkesorganisasjonene i 
Delta og vi har i fellesskap kommet frem 
til at vi kan gi medlemmene et tilbud til 
videreutdanning. Flere har studie- 

poenggivende kurs/videreutdanning som 
kan gå på tvers av profesjonene. Nå blir 
dette tilgjengelig for dere medlemmer til  
å søke på, og det vil bli lagt ut fortløpende 
på vår hjemmeside. Kan nevne at det nå 
settes i gang videreutdanning i Prosjekt-
ledelse ved Høgskolen i Buskerud, dette 
i samarbeid med Tannpleierforeningen 
(NTpF). Vi vil anbefale på det sterkeste 
å søke, da dette er noe de fleste har eller 
kan få bruk for.

Anbud
Ny kontrakt er nå på plass og mange nye 
produkter er tilgjengelig. NAF ønsker 
gjerne å få tilbakemelding på hvordan 
dere har tatt dette i mot, og hva dere 
syns om den nye kontrakten. Er det noe 
dere føler mangler, eller er dere bare 
begeistret? Bruk vår nettside for å gi 
tilbakemelding til oss. Den vil bli videre-
formidlet tilbake til våre representanter i 
referansegruppen som sitter i NAV. De vil 
svært gjerne få tilbakemeldinger, da dette 
er av stor betydning for senere anbud-
srunder.
I forbindelse med proppemarkedet står 
det nå mellom ny anbudsrunde eller lage 
en tilskuddsmodell. Sistnevnte vil bety at 
audiografen selv velger hvor de ønsker 
å bestille propper. NAF har behandlet 
denne saken, og vi er blitt enige om at en 
tilskuddsmodell er velkommen. 
Uansett ligger denne saken hos NAV, og 
vi venter på utfallet.

Vi vil med dette få ønske alle våre  
medlemmer og lesere en riktig  
god sommer!

Styret 
T-Shell modeller

T-Shell 3/4 skallT-Shell 1/2 skall T-Shell 1/1 skall T-Shell silhuettT-Shell dyp kanal T-Shell RITET-Shell kanal

T-Shell til
folket!

En god høreapparatløsning avhenger ikke 
bare av å finne det ideelle høreapparatet. 
Ofte kan utstyr som en perfekt T-shell-
propp være avgjørende for at brukeren 

skal trives med sitt høreapparat. 

ReSound leverer et rikt utvalg T-shell-
propper til tynnslange-produkter. Finn den 

ideelle løsningen for din pasient!

Kort leveringstid - 1 uke

Til både åpne- og RITE-løsninger

Valgfri ventilering - om du ikke ønsker åpen

Leveres også i keramisk materiale

Mangler du BESTILLINGSBLOKK?
Send oss en e-post eller ring til 
ordrekontoret, så har du den i 
posten i morgen!

post@gnresound.no

Ordretelefon: 22 47 75 33 

GN ReSound AS  -  P.b. 132 Sentrum  -  0102 Oslo  -  Tlf: 22 47 75 30  -  post@gnresound.no  -  www.gnresound.no
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Alle barn trenger god og forståelig 
informasjon om kropp, seksualitet og 
egne og andres grenser. Videre trenger 
de språk for å kunne spørre om det de 
er nysgjerrige på og si fra når noe ikke 
er som det skal.  
Forskning viser at døve har 2-3 ganger 
større risiko for å bli utsatt for  
overgrep enn hørende, og informasjon 
om seksualitet på tegnspråk har vært 
mangelvare. – En viktig del av  
arbeidet med dette materiellet har 
bestått i å gjøre tegnspråklige  
uttrykksmåter om kropp, seksualitet, 
grenser og overgrep tilgjengelig for 
barna, foreldre og undervisnings- 
personell. Slik håper vi det skal bli  
enklere å diskutere, forebygge og 
fange opp misbruk på et så tidlig 
tidspunkt som mulig, sier prosjektleder 
Aase Lyngvær Hansen ved Møller 
kompetansesenter. Hun har hatt noen 

av landets fremste eksperter på  
området med på laget i utarbeidelsen 
av materiellet. 
Produktene vil være til god hjelp for 
foreldre, lærere, miljøpersonale og 
andre nærpersoner til barn, og  
inneholder god og direkte  
informasjon om seksualitet,  
grensesetting og overgrep samt  
invitasjon til samtale om temaet. 

”MIN kropp” består av:
• DVD1 for barn i aldersgruppen  
 3-6 år med faktastoff, fortellinger  
 og interaktive oppgaver

• DVD2 for barn i aldersgruppen  
 7-11 år med faktastoff, fortellinger  
 og interaktive oppgaver

• Veiledningshefte for voksne med  
 råd om bruk av materiellet

• Boka ”Det bedrøvede kosedyret” 
 Materiellet kan kjøpes på nettstedet 
 http://www.mamut.net/moller

Kontaktperson:  
Seniorrådgiver Aase Lyngvær Hansen, 
Møller kompetansesenter

Telefon:72 59 66 43,  
E-post: aase.lyngvar.hansen@statped.no

Møller kompetansesenter har, med støtte fra Helsedirektoratet, 
utarbeidet materiell til bruk i samtale med hørselshemmede 
barn om seksualitet, grenser og overgrep. Undersøkelser viser  
at denne gruppen har større risiko for å bli utsatt for seksuelle 
overgrep enn andre barn. Materiellet er tilrettelagt slik at det 
også vil egne seg godt til bruk for hørende barn. 

”MIN kropp”
– å snakke med barn om seksualitet, grenser og overgrep

Politisk styrke  
Har påvirkningskraft med over 200.000 medlemmer.

individuell trygghet
Ivaretar lønns- og arbeidsvilkår.

Delta er partipolitisk uavhengig, tilsluttet YS

Faglig styrke
Norsk Audiografforbund ivaretar 
yrkesfaglige interesser.

www.delta.no

Husk påmelding til landsmøte 2010
Årets landsmøte avholdes i Trondheim 4. og 5. november.

All påmelding skjer elektronisk på NAFs hjemmesider www.audiograf.no
(Påmelding ligger under kurs og konferanser.)

Husk at dere også må registrere dere for å motta nyheter og andre dokumenter 
som sendes til medlemmer i forkant av landsmøte.

Spørsmålet er stilt på bakgrunn av en 
økt mengde henvendelser fra  
medlemmene, som har reagert på 
NAV’s gjennomføring av anbuds- 
konkurranser etter at nye regler trådde 
i kraft i 2007.  Reaksjonene dekker et 
bredt spekter av uheldige og uønskede 
konsekvenser først og fremst  
forårssaket av NAV’s uklare og  
mangelfulle gjennomføring av anbuds-
konkurransene.

For at et marked etablert gjennom 
anbudskonkurranser skal fungere, er 
det viktig at offentlige oppdragsgivere 
er seg bevisst sin rolle som premiss-
leverandør. Dette gjelder spesielt i vår 
del av markedet (hørsel), hvor NAV i 
praksis har et innkjøpsmonopol. Bør 
vi ikke kunne kreve av en offentlig 
oppdragsgiver å få kontraktsvilkår som 
gir en viss form for forutsigbarhet? 
I motsatt fall skjer, som nå, bortfall 
av verdifull kompetanse og mindre 
mulighet til å supportere markedet. I 
denne omgang har vi, når det gjelder 
hørselsmarkedet, bare sett starten på 
en slik utvikling. Fortsetter denne  

anbudsformen, tør jeg hevde at dette 
bare er begynnelsen på en slik trend.

Når det gjelder høreapparatanbudene, 
så har NAV, i samarbeide med sin  
referansegruppe, forsøkt å legge til 
rette for et bredere utvalg av produkter, 
via et ”post system”. Hvor vellykket 
dette er, er litt for tidlig å si. I følge 
tilbakemeldinger fra markedet har det 
vært mange spørsmål til hvordan man 
skal bruke et slik system, og hva som 
eventuelt er konsekvensen om man 
ikke gjør det. Her trenger vi – alle 
parter – mer tid før vi kan si noe om 
dette har endret noe på forskrivnings-
mønster eller annet av betydning for 
brukerne av våre produkter. NAV skal 
kanskje også følge med på dette, i og 
med at de i vår nye rammeavtale  
krever statistikk over høreapparater 
solgt til hvert enkelt utleveringssted?

Som en konsekvens av den nye 
anbudsformen har vi sett betydelige 
nedskjæringer på kostnadssiden og 
dermed også nedbemanninger. I den 
aktuelle perioden har vi vært igjennom 

1 proppe- 
anbud,  
2 høreapparat 
anbud og  
2 anbud i  
forbindelse 
med hørsels-
tekniske 
hjelpemidler. Ifølge statistikk som  
LFH har utført, har vår bransje ned-
bemannet med 15% fra november 
2008 til november 2009. Dette er  
sannsynligvis bare starten, og en ny 
analyse gjennomføres i disse dager.

Alle involverte organisasjoner arbeider 
hardt og kontinuerlig for å bedre  
vilkårene for sine medlemmer. Og – 
selv om dette er en lang prosess – så 
ser vi allerede nå tegn på at NAV er 
villige til å lytte. LFH er, i likhet  
med brukerorganisasjoner og  
fagorganisasjoner, invitert til en rekke 
møter og prosjekter – for å vurdere og 
diskutere konsekvenser og muligheter 
fremover – forhåpentligvis til beste  
for hørselsomsorgen i Norge!

”Er NAV’s nåværende anbudsmodell brukbar 
i praksis?” – Dette er et spørsmål LFH (Leverandørforeningen 
for Helsesektoren) nylig stilte NAV.
Tekst: Tove Gjennestad 
Foto: Anita Berre

Tove Gjennestad 
(Leder LFH Hørsel)
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Veien til
naturlig 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 vei til naturlig hørsel.

For mer informasjon  
Om Baha-systemet besøk 
www.medisan.no

Skal vi være snille, kan vi si at hver 
sending inneholder fra 1 til 8 ark.   
Inkludert alle postkort som sendes ut, 
tør man påstå at hver sending  
gjennomsnittlig har 3 ark i seg + 
konvolutt. I tillegg deles det ut 
større mengder papir og papp ved alle 
firmabesøk. Hos oss har vi rundt 20 
firmabesøk i løpet av et år. På disse 
besøkene blir det – med unntak av 
notatblokker – delt ut ca 15 ark til hver 
enkelt av audiografene.

Før vi regner på papirforbruket vil jeg 
gjerne tenke litt over hva jeg gjør med 
alt papiret jeg får. Først ser jeg på det 
mens vi har firmaet tilstede. På papire-
ne står gjerne akkurat det samme som 
på skjermen foran oss. Etter infoen/
kurset, legger jeg papirene i oppbeva-
ringsboksen min, slik at jeg slipper å 
gå hele veien tilbake til kontoret. Der 
blir papirene liggende, gjerne fram til 
neste firmabesøk. Og neste. Til slutt 
tar jeg dem med meg inn på kontoret 
mitt. Der blir de behørlig satt inn i en 
passende perm, som står på øverste 
hylle. Permen må gjerne tørkes støv 
av før jeg putter arkene i den. Når jeg 
trenger infoen som står i papirene går 
jeg gjerne til en kollega og spør. Eller 
jeg går til den permen som er nærmest 
– som regel ikke min egen.

Posten jeg får fra firmaene har gjerne 
en litt annen rute. Konvolutter og post 
kort med små beskjeder havner som 

regel rett i søpla (til gjenvinning).  
Det samme gjør de aller fleste  
prislister, siden sidemannen min og 
jeg bruker bare et sett fra hvert firma.  
All inn-pakking og reklame blar jeg 
raskt igjennom, før jeg hiver det. Det 
er tross alt noen andre som sparer på 
dette.

Så setter jeg meg ned og leser e-posten 
min. 

Der ligger en e-post fra Thomas.  
Thomas jobber hos en høreapparat- 
leverandør, og jeg er ganske sikker på 
at de aller fleste audiografer har  
mottatt samme e-post som meg. 
Thomas har sendt oss en E-POST med 
samme info som andre firmaer bruker 
et postkort + porto på å sende oss. Jeg 
tenker litt over hvor lang tid det tok 
ham å skrive den e-posten, og å legge 
inn alle adressene til alle audiografene 
i den. Jeg er ganske sikker på at  
Thomas har en såkalt ”distribusjons-
liste”. Med andre ord kan Thomas gi 
meg og alle andre audiografer denne 
mer eller mindre viktige beskjeden på 
under 5 minutter, og det koster ham  
ingen ting. Det koster heller ikke 
firmaet hans noen ting, utenom lønn 
for 5 minutters effektiv jobbing. Jeg 
bestemmer meg ganske kjapt for at 
Thomas er en mann jeg liker.

Tilbake til papirforbruket. Jeg kaster 
tydeligvis det aller meste av det jeg 

får fra leverandørene i søpla (neida, til 
gjenvinning, men du skjønner poenget, 
ikke sant?). Det jeg ikke kaster, havner 
i en perm som blir full i løpet av 3-4 
år. Etter 3-4 år er ikke informasjonen 
lenger relevant, så da hiver jeg jaggu 
de papirene også. Og når jeg ser på de 
fleste av kollegene mine, så gjør de 
faktisk det samme.

De tallene jeg har foreslått tidligere 
forteller meg etter en rask utregning 
(på baksiden av et ark fra en annen 
høreapparatleverandør) at jeg får ca 
900 A4-ark i posten i løpet av et år. 
På kursene får jeg 300 A4-ark i løpet 
av et år. Det er ca 1200 A4-ark.  Vi er 
7 audiografer, og en audioingeniør på 
arbeidsplassen min.  9600 sider blir 
sendt eller levert ut til hørselssentralen 
i Arendal i løpet av et år. Av disse er 
det en eller to som faktisk ønsker å ha 
all info skriftlig - med unntak av de 
korte 1-sides beskjedene!!!

Hvis vi regner at vi ønsker å beholde 
én kopi av all info på papir, ca 1200 
sider beholdt. 

Høreapparatleverandørene sender altså 
ut til sammen 8400 sider til Hørsels-
sentralen i Arendal, som havner i 
søpla. Har noen lyst til å regne ut hvor 
mye de betaler i porto i løpet av et år? 
Jeg minner om at vi er 327  
medlemmer i NAF….

I norsk Audiografforbund er vi 327 medlemmer. 
Alle landets 12 høreapparatleverandører sender informasjon på papir til ca 250 av oss,  
   igjennom Posten, gjennomsnittlig 2 ganger hver måned, til hver eneste audiograf. Noen fir-
maer sender også flersidig info igjennom nyhetsbrev og magasiner.
 

PAPIR 
– En utfordring til høreapparatleverandørene
Tekst: Idril Cecilie Faureng Engelbrektson

Kjære høreapparatleverandører. Vi lever i 2010. SEND OSS HELLER EN E-POST!

Idril Cecilie Faureng Engelbrektson
Audiograf
Hørselssentralen/Sørlandet Sykehus/Arendal
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www.nsh.no

www.nsh.no

Nyhetsbrev

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Nr. 4-2010

SamhandlingSreformen – hva nå? 
NSH inviterte til lanseringsmøte dagen etter Stortingets behandling av Samhandlingsreformen. Nærmere 
300 deltok og den store interessen skyldtes kanskje at mange var usikre på hva som egentlig er igjen av 
den mye omtalte reformen. Hva blir konsekvensene for pasienter, sykehus, kommuner og fastleger? 

MaNgler bredt politiSk forlik
- Vi fikk dessverre ikke et bredt politisk for-
lik, sa en skuffet leder av helse- og omsorgs-
komiteen, Bent Høie (H).

	
Bent	Høie

 - Opposisjonen samlet seg om 40 punk-
ter som var vårt innspill til forhandlinger. 
Dessverre mente regjeringen at våre krav var 
for konkrete og for dyre. Regjeringen er ikke 
interessert i å være konkret eller gi noen for-
pliktelser på dette tidspunktet, mente Høie.  
Ifølge Høie ønsket opposisjonen å innføre 
en forsøkslov som gjør det mulig å prøve ut 
ulike modeller forskjellige steder i landet. 
 - Vi er også veldig bekymret for at vi nå 
kommer i en situasjon hvor spesialisthelse-

tjenestene bygger ned uten 
at kommunene har fått 

nok tid til å bygge 
opp tilbudet.

- Helgira!
- Vi er helgira på å 

jobbe videre med stor 
entusiasme med denne 

reformen, sa Tore Hagebakken 
(Ap), medlem av helse- og omsorgskomi-
teen. - Jeg har stor tro på reformen, og det 
blir reformstart i 2012.  
 Han viste til at mange prosjekt allerede er 
i gang rundt i landet. 

 - Mye går av seg selv fordi alle synes det er 
så riktig å vri satsingen mer mot kommunene 
og forebygging, mente Hagebakken. 
Selv om regjeringen foreløpig ikke har for-
pliktet seg på finansieringsordninger, under-
strekte Hagebakken at regjeringen ikke anser 
Samhandlingsreformen som en sparereform.  
 - Men vi skal bruke penger smartere, sa 
han. 

frykter viNgliNg
Tor Ingebrigsten, administrerende direktør 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge er 
også professor ved Universitetet i Tromsø.  
- For oss har reformen allerede startet. Det 
er skapt initiativ og forventning til det som 
skal skje, og vi ser allerede resultater. Blant 
annet er antall utskrivningsklare pasienter 
redusert ved UNN, fortalte Ingebrigtsen. 

	
Tor	Ingebrigsten

 - Vi er redd for at det er en overdreven tro 
på at forebygging kan redusere behovet for 
sykehustjenester. Dessuten frykter vi at kob-
lingen mot utdanningssektoren er for svak, 
og vi ser at det vi skal gjøre på universitetet 
vil kreve finansiering. Vi er engstelige for at 
det er utilstrekkelig vilje til å styre fastlegene. 
Mest av alt frykter vi vingling i den politiske 

kursen slik at vi får helt nye signaler å for-
holde oss til ved neste valg.  

koMMuNal ledelSe 
av allMeNNlege-
tjeNeSteN
- Samhandlings-
reformen er en  
tillitserklæring til 
kommunesektoren, 
men også en stor 
utfordring, sa direktør  
i KS, Gudrun Grindaker. 
 Hun presenterte en rask gjennomgang av 
hovedtrekkene i reformen og påpekte at det 
er enighet om de overordnede målene, men 
uenighet om virkemidler. 
 - Når kommunene får mer ansvar og nye 
oppgaver, vil det kreve et mer forpliktende 
kommunesamarbeid. Men hvordan samar-
beidet skal skje og med hvem, må være opp 
til den enkelte kommune å bestemme, sa 
KS-direktøren. 
 - Vi er bekymret for at spesialisthelsetje-
nesten bygger ned tilbudet, før kommunene 
har fått bygget opp. Reformen må rulles ut 
trinnvis, og vi må sikre et likeverdig forhold 
mellom kommunehelse- og spesialisthelse-
tjenesten. I tillegg er det viktig at det er 
samsvar mellom myndighet og ansvar, 
understrekte Grindaker. 
 Hun sa også at KS støtter en tydeligere 
kommunal ledelse av allmennlegetjenesten.

diffuS økoNoMi
- Jeg skulle ønske man hadde brukt litt mer 
tid til å diskutere økonomi før reformen ble 
presentert, sukket Jon Magnussen, professor 
i helseøkonomi ved NTNU. 
 Han påpekte at det innen helseøkonomi 
aldri vil finnes perfekte løsninger. 
 - Når det gjelder kommunal betaling 

Gudrun	Grindaker

Tore	Hagebakken

Nyhetsbrev
Nr. 4-2010 – side 2

for ferdigbehandlede 
pasienter, er det for 
eksempel flere ting å 
tenke på. Det er ikke 
gitt hva prisen er, ei 
heller hvem pasienten 

er. Hva skal det koste 
og hvem skal det betales 

for? Dette er diffuse størrelser. 
 - Det ser ut som om mye av debatten 
har vært knyttet til størrelsen av innsatsstyrt 
finansiering. Men ISF er ikke et samhand-
lingsinsentiv. Debatten er ikke så god som 
den kunne ha vært. Vi vet altfor lite, fordi vi 
har forsket for lite, om hvilke konsekvenser 
ISF har i forhold til seleksjon av pasienter, 
reinnleggelser og kodingspraksis, mente  
professoren. 
 

bruk  
viNduet! 
- Vi må 
bruke vin-
duet vi nå 
har til å jobbe 
med kvalitet. La 
oss ikke hoppe på
enkle løsninger, men la oss bruke tid på å 
utrede, pilotere og evaluere, ønsket presi-
dent i Legeforeningen, Torunn Janbu. 
 Når det gjelder forslag om at fastlegene 
skal styres av kommunene, ba Janbu forsam-
lingen tenke noen år tilbake i tid. 
 - Før 2001 var fastlegene fast ansatt i 
kommunene, og da var det utallige medie-
oppslag om pasienter som måtte vente i 
dagesvis på å få tak i en lege. Det er klart 
det er mye å ta tak i med dagens ordning. 
Det ligger ikke nok forebyggende arbeid 

i fastlegenes oppgaver. Men la oss heller 
bruke tid på å ut vikle fastlegeordningen 
gjennom de styringsverktøyene vi har i dag, 
anmodet presidenten.

 
rekrutteriNgS-
utfordriNger
Forbundsleder  
i Norsk  
Syke pleier-
forbund, 
Lisbeth 
Normann, 
understrekte 
hvilke rekrutterings-
utfordringer helsevesenet 
står ovenfor i årene fremover. 
 - Vi vil trenge mange ulike grupper høg-
skolepersonell. Det vil kreve systematisk 
opptrapping av fagmiljøer for store høg-
skolegrupper, sa Normann. Hun mente det 
fortsatt var uavklart hvordan tradisjonelle 
kommunale tjenester som sykehjem og 
hjemmetjeneste skal drives i fremtiden. 
 - Når kommunens tilbud til befolkningen 
skal være annerledes enn i dag, trengs nye 
strukturer. Vi må være trygge på at lokalbe-
folkningens behov for helsetjenester ivaretas. 
I fremtiden håper jeg vi kan være spenstigere 
med å tenke rundt profesjonenes arbeids- 
og ansvarsområder, sa Normann.  

Ny bruk for lokalSykeHuS
- Vi ønsker et mer koordinert og helhetlig 
helsetilbud. Våre 70 tilsluttede organisasjo-
ner er spesielt engasjert i arbeidet og tenk-
ningen om pasientforløp, fortalte Liv Arum, 
generalsekretær i FFO. 

 Hun mente at 
norsk helsetjeneste, 
og særlig kommune-
helsetjenesten, mangler 
kompetanse om kroniske 
sykdommer. 
 - Vi ønsker å etablere lærings- og mest-
ringssentre på kommunalt nivå. Vi ønsker 
øremerkede midler til forebyggingsarbeid, og 
vi vil ha lovfestet rett til pasientopplæring. 
Hun oppfordret til å tenke nytt rundt bruk 
av lokal sykehus. 
 - Vi har store kronikergrupper som trenger 
et annet tilbud enn hva kommunene kan 
tilby. Lokalsykehusene kan få oppgaver her. 
Arum innrømmet at hun slet med å se retnin-
gen på det videre arbeidet med reformen. 
 - Det virker som om alt er satt på vent,  
sa hun. 

friSk debatt
Anne Hafstad, journalist i Aftenposten, ledet 
paneldebatten. Hun var usikker på hvor 
kongstankene bak reformen hadde blitt av. 
 - Borte er helsekommunene, helsehusene, 
fastlegene kan puste rolig ut, og tanken om 
kommunal medfinansiering er det ingen som 
har tenkt videre, sa hun. 
 Ap-politiker Tore Hagebakken mente 
kongstanken bak reformen var å vri ressur-
ser, og at reformen gjør nettopp dette. 
 Bent Høie mente man burde ha brukt mer 
tid på faglige vurderinger av modellene og 
teoriene som ligger til grunn for reformen. 
Tor Ingebrigtsen understrekte at det er mye 
helsevesenet kan jobbe med før spørsmålet 
om penger er avklart. Det er stort potensial 
for samhandling i helsevesenet i dag, uten 
tilførsel av friske midler, mente han. 

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Se presentasjoner fra konferansen på www.nsh.no

Jon	Magnussen

Lisbeth	Normann

Liv	Arum	

Torunn	Janbu
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Det tok vel ikke lang tid før vi sluttet 
å se etter bier og fluer i stua under de 
første TV-sendte kampene i årets VM. 
For ingen insekter hadde skylden.  
Lyden kom fra et plastikkrør som vi 
lærte het vuvuzela. Instrumentet er 
selve symbolet på Sør Afrikas  
fotballkultur, og skal være med å heve 
atmosfæren på tribunene. Neil Van 
Schalkwyk er mannen som for snart  
ti år siden fant ut han ved enkle  
modifikasjoner kunne gjøre det 
tradisjonelle Kudu-hornet om til en 
plastikkfarsott på fotballarenaen. Etter 
hvert har det derimot blitt like mange, 
om ikke flere motstandere som tilhen-
gere av det usedvanlig støyende hor-
net, men FIFA besluttet likevel å ikke 
forby bruk av vuvuzela på arenaene.

Slik har dette blitt like mye «snakkis» 
om plastikkhornet som selve  
fotballkampene så langt i VM.  
Dabladets nettsider fikk tirsdag 14.juni 
endelig satt fokus på hørselsskade-
risikoen dette kulturelle instrumentet 
genererer. Her viser de til at  
organisasjonen Hear the World har 
målt støyen av vuvuzelaene til over 
130dB. Alle vet at en bør ikke utsettes 
for mye støy over 85dB over lengre tid 
for å pådra seg hørselstap og tinnitus. 
Haakon Arnesen ved St. Olavs  
Hospital har kommentert dette i  
Dagbladet, der han stiller seg relativt 
kritisk til FIFAs beslutning:
 
«Hvis folk sitter rett ved siden av noe 
som blir målt til 130 desibel, burde 

det vært ulovlig etter mitt skjønn. Da 
har det ikke noe på en fotballstadion å 
gjøre, da er det veldig farlig for øret», 
sier Arnesen til Dagbladet.

Neil Van Schalkwyk ser likevel ut 
til å være i en vinn-vinn situasjon, 
som kan minne om Charlie Chaplins 
rolle som glassmesteren som er i 
kompaniskap med rakkerungen som 
knuser ruter. For ikke bare har han 
gjort stor butikk på å utvikle og selge 
vuvuzelaer, han har i tillegg gått inn 
for salg av støypropper. I samarbeid 
med Uthango Social Investments er 
dette blitt et sosialøkonomisk prosjekt. 
Ørepluggene lages nemlig av 120 
funksjonshemmede som får sin del av 
inntektene. Pluggene demper mellom 
25-30dB, noe som forsåvidt er bedre 
enn ingenting. Men en skal ikke være 
på mange 
kamper før 
det utgjør en 
helsefarlig 
risiko.

Fotball-VM i Sør-Afrika ble sparket igang sist uke, og fra dag èn har det vært fokus på noe som 
omringer fotballarenaen; vuvuzelaen. Blåseinstrumentet er for mange blitt et summende  
irritasjonsmoment. Samtidig er de en årsak til hørselsskader og tinnitus.

Vuvuzela - audioterror eller kultur?  
Tekst: Anita Berre
Foto: Scanpix/AFP Photo

Vuvuzela betyr «å lage høy lyd» og lever definitivt opp til navnet sitt.

Vuvuzelaen genererer støy som måles til 
langt over smertegrensen.

«This will be the noisiest World Cup ever»  
Sitat fra www.vuvuzelas.com

Obersee, Rapperswil-Jona, Switzerland

EN NY OPPLEVELSE

VERAS 9 VÉRITÉ
Som eneste produsent er Bernafon stolt over endelig å kunne gi deg
HD-lyd med ChannelFree™ signalbehandling. 
Med markedets høyeste tids- og frekvensoppløsning, vil ingen andre apparater 
gi deg samme taleoppfattelse og lydkvalitet. I tillegg til muligheten for trådløs 
tilkobling av bl.a. telefon, TV og mp3 via Bluetooth® og et prisvinnende design, 
er Veras 9 Vérité et RITE-apparat for deg som krever mye av ditt høreapparat. 

www.gewa.no

VR_VE_TAD_Din_Horsel_A4_precision_NO.indd   1 31.03.10   17:31
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NAS startet i 1960, og er en paraply-
organisasjon som har 30 medlems-
organisasjoner fra de forskjellige 
nordiske landene, dette innebærer  
både profesjonelle audiologiske 
organi-sasjoner, klinikker og interesse/
bruker- organisasjoner. Medlemstallet 
ligger på ca 120 000 personer. NAS 
har som formål å støtte forskning og 
utvikling innen audiologi i Norden.  

Årets NAS kongress i København 
markerte også 50 års jubileum for 
organisasjonen. Rammen rundt  
konferansen ble satt av Tivoli sine 
trivelige omgivelser, og det var den 
store konsertsalen og den hyggelige 
glassalen som ble hovedscene for 
kongressen.

Kongressen var tverrfaglig og hadde 
dermed ikke ett spesifikt tema. Likevel 
oppfatter jeg det som at pediatrisk  
audiologi gikk igjen i kongressen som 
en rød tråd, siden det var lagt en god 
del vekt på dette med språkutvikling, 
tidlig diagnostisering, hjernens  
plastisitet, tilpassning av høreapparat 
på barn, samt Auditiv Neuropati og 
APD.

Dagsprogrammene var delt i to.  
På formiddagen ble det holdt  
fellesforedrag arrangert av kongress- 
komiteen, med inviterte foredrags- 
holdere. Etter lunsj var det lagt opp til 
parallelle sesjoner med frie foredrag, 
satt sammen av forskjellige kongress-
deltagere. Komiteen hadde på forhånd 
bedt om innslag innen en stor gruppe 

Annen hvert år arrangeres Nordisk Audiologisk Selskab (NAS) kongress i ett av de store nordiske 
landene. Sist var det Reykjavik  som var vertsland og i år var det København som var åsted for 
den nordiske begivenheten. Jeg hadde gleden av å få være med på denne begivenheten i år, 
en opplevelse jeg også delte med mange andre nordmenn innen vårt fagmiljø. Vi hadde noen 
flotte og opplevelsesrike dager sammen i København.

Velkommen til NAS (Nordisk Audiologisk Selskap) 
i København 30. mai – 2. juni 2010 
Tekst: Heidi E. Olne

Anita Berre og Reidun Merete Måen hos Resound

Håvard Ottemo Paulsen, Ahus og  
Jan Ove Hendset fra sykehuset i Ålesund.

temaer: medisinsk audiologi, utdannelse 
og yrke, cochleaimplantat, språklig 
utvikling, kommunikasjon og sosiale 
forhold. 

Ettersom man i denne kongress-
sammenhengen møter på forskjellige 
utfordringer som blanding av  
nordiske språk og nasjonale  
dialekter var det lagt vekt på at fore- 
leserne skulle snakke tydelig – med noe 
varierende resultat. Siden kongressen 
også var rettet mot hørsels-hemmede 
og døve var det tilgjengelig skrivetolk 
og tegnspråktolker på alle foredragene. 
Skrivetolkningen kom og mange av de  
hørende blant publikum til gode,  
deriblant undertegnede. 

Det var fine utstillinger med postere 
og stands. Høreapparatfirmaene var til 
stede for å presentere sine nyheter innen 
høreapparat teknologien. Mye spennende 
å se, og vennelige mennesker som sto 
parat til å svare på våre spørsmål. 

AUDITIV NEUROPATI
Finske Kai Uus, MD, PhD, fra  
Audiology and Deafness Reasearch 
Group (University of Manchester, 
GB) var en invitert foredragsholder på 
kongressen. Hun  hadde to innslag om 
Auditiv Neuropati, med forelesningene 
«The Overview of the Latest Clinical 
Guidelines in Auditory Neuropathy 
Spectrum Disorder» og «To Fit or  
Not to Fit and When and How?  
Fitting Hearing Aids in Auditory 
Neuropathy Spectrum Disorder: 
Perspective of Parents of Children 
Identified through Newborn Hearing 
Screening Programme» 

Hun var fantastisk flink til å holde fore-
drag og fikk belyst kunnskap og mange 
av de utfordringene man møter rundt 
pasienter med disse problemstillingene. 
Dette er en utfordrende gruppe med 
pasienter rent faglig sett.  Fagpersonene 
må forholde seg til svært forskjellige 

retningslinjer samt ofte 
selvmotsigende  
informasjoner om  
hvordan man bør  
forholde seg, hva og 
hvordan man tester, 
hvordan sette rett  
diagnose og hvordan  
følge opp pasientene 
osv. Her fikk vi  
selvfølgelig  
presentert masse gode 
råd og reflekterte 
synspunkter. Kai Uus la 
også stor vekt på hvor 
vanskelig det blir når 
testresultatene er så  
varierende. Samtidig er det 
også svært varierende hvordan barnet 
vil fungere i forhold til hørsel, og om 
det vil hjelpe barnet med forsterkning  
eller ikke. Dette er et utfordrende og 
veldig spennende tema synes jeg, og 
foredragene hennes var et inspirerende 
innslag på kongressen. 

Konferansemiddag på Axelborg
Tirsdags kveld var det duket for 
festmiddag på Axelborg. Der var det 
forventet omtrent 400 deltagere. Dette 
var et flott arrangement i stilfulle  
omgivelser. Det var innleid under-
holding av forskjellige slag og kvelden 
startet med høytidelig kormusikk etter 
at gjestene hadde funnet frem til sine 
plasser ved bordene. Noen av kelnerne, 
som viste seg å ikke være kelnere  
likevel sto også for en fantastisk  
morsom, men noe utradisjonell form for 

underholdning. En fantastisk flott kveld, 
med mange hyggelige mennesker. 
Mange fant også veien til den lokale 
irske puben etterpå, som ble forvandlet 
til en norsk pub for en kveld. 

Onsdagen var siste dag på konferansen 
og her ble opplevelsen også rundet av, 
vi hadde fly vi skulle nå for å komme 
tilbake til Norge og vår vanlige  
hverdag igjen. 

Tusen takk for en flott og opp- 
levelseskrik tur til København NAS 
2010, med faglig inspirasjon og  
hyggelig selskap av mage flotte  
audiografer og andre yrker innenfor 
audiologien. Jeg hadde en fantastisk 
flott tur. 

Takk for meg
Heidi E. Olne

Festmiddag i ærverdige lokaler

Kos imellom slagene

Heidi Olne hos Linderud ØNH og Marthe K. Sunde  
ved Drammen ØNH-senter.
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www.siemens.no/hearing

Ønsker du det beste innen 
ny teknologi og design?

Med Siemens høreapparater blir det bedre hørselsopplevelser, og med TEK kan
brukerene kobles til både mobil, TV og mp3-spiller. Vi har 130 års erfaring med 
å gjøre avansert teknologi enkel og brukervennlig.

Informasjon om vår nye produktportefølje på kontrakt med NAV finner du på:

Comfort Digisystem - For små barn med store muligheter

Å være 5 år og høre
like bra som alle andre
er meget viktig.
Ikke bare når læreren
leser favoritteventyrene
eller på utflukter i skogen
når barnet lytter på skogens
lyder. Til og med på fritiden
med alt det morsomme som 
barn finner på.

:-)
For mer informasjon om Comfort Digisystem kontakt oss på Comfort Audio

Comfort Audio AS | Postboks 304 | 3201 Sandefjord | Tlf: 959 87 910 | www.comfortaudio.no

Annonse Din Hørsel Jan 2010 bedre versjon.indd   1 1/25/2010   11:33:27 AM

Søndag 26.september går startskud-
det for årets Oslo Maraton. Eller 
startskuddene, får vi vel si. For det er 
ikke bare slitedistanser som hel-.og 
halvmaraton denne dagen. Det er også 
en litt mer overkommelig distanse, 
nemlig 10-kilometeren. Vi håper denne 
distansen lokker flere audiografer til 
startstreken i år. Vi har planer om å 
lage litt sprell omkring dette og håper 
audiografer fra hele Norge tar turen 
ned til hovedstaden denne helgen! La 
oss synliggjøre oss som audiografer og 

fremme audiografutdanninga på HiST.
På lørdag tar vi en hyggelig middag 
sammen. Dette er en gyllen mulighet 
for audiografer å treffe gamle kjente!
Gå inn på nettsiden til Oslo Maraton 
og meld dere på: www.oslomaraton.no 
 
De som er interesserte, eller har gode 
ideer omkring dette,kan sende meg en 
mail : berreanita@yahoo.no 
 
Håper vi sees!

I fjor skrev vi en snutt om tre spreke audiografer som tok beina 
fatt og debuterte i halvmaraton under Oslo Maraton. De  
oppfordret flere audiografer til å bli med i år, og her kommer  
oppfordringen til dere alle!

Klar, ferdig...LØP!  
Tekst: Anita Berre
Foto:Anita Berre
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14.-17. april 2010 ble verdens største 
audiologiske kongress, AAA avholdt i 
San Diego. Vi var en gjeng som reiste 
sammen med ReSound og det var en 
gjeng som reiste med Siemens. San 
Diego ligger nesten helt på grensen til 
Mexico på vestkysten av USA. Det er 
den niende største byen i USA og det 
er stort sett fint vær der. Da vi var der 
var det visstnok en kuldebølge, men 
for oss nordmenn virket temperaturen 
helt fin, solbrente ble en del også. 

AAA, American Academy of  
Audiology, hadde 7333 deltagere i år, 
som var det meste noen gang. Det er 
mange forelesninger samtidig som var 
gruppert i temaene: cochlea implantat, 
neuro-audiologi, forebygging av  
hørselstap, vestibulære temaer, 
administrasjon av praksis/ kontoret 
og andre hete temaer. Utstillingen er 
helt enorm, og det ble presentert flere 
nye høreapparater. Hanne Ingeborg 
synes det er morsomt med stander 
som «How to survive first year private 
practice». Det virker som om det er 
veldig viktig med mingling og å skape 
kontakter for amerikanerne. 

En av forelesningene vi var på het: 
«Vestibular evaluation of children 
and infants» av Manali Amin. Hun 
snakket om de forskjellige årsakene til 
svimmelhet eller ustøhet hos barn, og 
hvordan man kan undersøke de. Hun 
sier at over 30 % av barn med  
medfødt hørselstap har nedsatt  
vestibulær funksjon som gir mindre 
syn ved bevegelse. Utfordringer er at 
sykehistorie er vanskelig og normal 
utvikling av barn er forskjellig.  
Fredagen var det et foredrag fra  
Richard Danielson og Scott Wood  
«Auditory and vestibular issues  
related to human spaceflights». For 
mannskapet på romstasjonen er det 
akustiske miljøet viktig. Det gjelder 
skadelige nivåer som ved

oppskyting og lavere støy i  
boforholdene, da det er mye viftestøy 
i romstasjonen. Richard Danielson sa 
det var som å ha 40 pc’er på med  
hensyn til støyen, i tillegg er det også 
støy fra vannpumper som lager urin 
om til vann. Støyen kan gjøre  
kommunikasjon vanskelig og  
derfor har de støygrenser for hver del 
i romstasjonen. De har testet hørsel på 
astronautene før og etter romferd og 
har ikke funnet eksempler på  
permanent terskelskifte. Scott Wood 
sier det er viktige paralleller mellom 
adaptive forhold i vektløshet, som 
med diverse vestibulære problemer. 
Astronauter kan oppleve reisesyke på 
romferd, men den går ofte over etter ca 
to dager. Etter lengre romopphold har  

American Academy of Audiology (AAA) ble i år arrangert i  
San Diego. Det ble satt rekord i antall besøkende og med over
70 ulike moduler å velge mellom skulle det være noen for
enhver smak å høre på. Det var bare å sømfare programmet  
og på en eller annen måte finne frem til auditoriet. I mellomtiden 
skulle man vrimle rundt og hilse og kose seg med sjokolade.

Reisebrev fra AAA i San Diego… og Chicago

Tekst: Camilla Svegård Sørensen
Bilder: Hanne Ingeborg Berg 
og Camilla Svegård Sørensen

Shamu spiste ingen av dyrepasserne.

astronautene tap av stabilitet, de har 
problemer med å gå rundt hjørner og 
med syn i bevegelse, hodet virker låst 
på kroppen når de beveger seg.  

På lørdag fikk vi være med på Harvey 
Dillons foredrag: «Prescribing hearing 
aids for adults and children» hvor han 
presenterte NAL-NL2, etter- 
følgeren til NAL-NL1. National 
Acoustic Laboratories har gjort mye 
forskning og hadde mange plansjer for 
å vise resultatene. Det var mye  
prikker her og der i diagrammene,  
men vi stoler på konklusjonene. Det 
viktigste for NAL-NL2 er å sørge for 
at tale er forståelig og at loudness er 
komfortabel. NAL-NL2 skal ta hensyn 
til om det er barn eller voksen, kvinne 
eller mann, da de har funnet ut at  
kvinner foretrekker 2 dB mindre  
forsterkning enn menn ved samme 
hørselstap. Regelen skal også ta  
hensyn til tidligere erfaring med 
høreapparat, monaural eller binaural 
tilpasning. Han snakket også om bruk 
av retningsmikrofon for barn og han  
anbefalte bruk av det fra de  
begynner å sitte og snu seg etter lyder, 
ca 6 måneders alder. 

Det var også et sosialt program, begge 
gruppene var på besøk i Sea World 
hvor vi fikk se spekkhoggeren Shamu 

opptre. Vi smakte gode hjemmelagede 
tortillaer i den mexicanske bydelen.  
Vi fikk alle shoppet litt, og noen 
shoppet mye. Så kom det en askesky 
i horisonten. Vi skulle hjem lørdag 
17. april, men får i stedet beskjed om 
ny avreise 26. og 27. april! Det føltes 
ganske uvirkelig. Siden vi ikke hadde 
noe bedre å gjøre på søndagen dro 
vi til San Diego Zoo som ligger en 
liten gå tur unna i Balboa Park. Våre 
favoritt dyr er mange: Kjempe panda 
med baby, oter, sjiraff, isbjørn og flere. 
Åse Alstad ville gjerne se ett reinsdyr i 
den ”arktiske delen” da hun var sulten. 
Heldigvis var de borte, det kunne blitt 
vanskelig å forklare ett dyr mindre. 

Klokken 23:00 på søndag kveld som er 
08:00 hjemme var det jo bare å ringe 
på jobb og forklare at vi blir forsinket. 
Kanskje med 10 dager! Midt på natten 
får vi beskjed om å stille i lobbyen kl 
04:30; vi skal fly til Chicago. Avreisen 
kom overraskende på oss og noen var 
nok slitne på turen. Vi fikk anledning 
til å dra inn til sentrum av Chicago for 
å se oss litt om og få ventetiden til å 
gå, da vi ikke fikk fly fra Chicago før 
onsdag kveld. Da ble det også 
 anledning til å kjøpe mer ting, det 
gikk mye i iPad og nytt undertøy. 
Min eneste ekstra utgift på grunn av 

asken er ekstra shopping, jeg tror ikke 
forsikringsselskapet refunderer de 
utgiftene. 

Vi landet i København, men rett før 
flyet vårt skulle dra til Oslo ble det 
kansellert. Utpå kvelden tok noen rett 
og slett buss for å komme hjem til 
Oslo, mens vi andre kom til Oslo kl 
1 om natten med et fly. Alle kom seg 
hjem i løpet av fredagen og var veldig 
glad for det. Bredo Berge i ReSound 
sier at det er hyggelig å kunne invitere 
med seg audiografer på kongress og 
bidra til kompetanseheving, men det 
var uheldig å sitte fast både for  
deltagerne og arbeidsplassene deres. 
Han sier det var en lett gjeng å komme 
i en vanskelig situasjon med.

Mange tror at man får ekstra ferie av å 
være askefast, men det er mye venting, 
stå i kø, ut og inn av sikkerhets kon-
troller for å stå standby. Det er nå også 
noe med å ikke være på jobb når man 
skulle vært der, de fleste måtte nok ta 
pasientene sine igjen senere selv.

Det tok 5 dager ekstra med fly, vi 
trodde en stund vi måtte ta båt hjem. 
Vi hadde god tid til å planlegge den 
turen og det hadde nok 
vært en fin tur det også. 
Jeg lærte i hvert fall at 
det ordner seg på en el-
ler annen måte, vi fikk 
mat og en hotellseng å 
sove i. En annen lekse 
er at jeg ikke skal bytte 
matbongen fra SAS inn 
i vin, så jeg unngår å ta 
på meg sånne skrive-
oppdrag som dette

Reisebrev
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gleden ved å høre
mind440 - verdens smarteste høreapparat. Med en ny,
mer kraftfull signalbehandlingsplattform, Dual ISP, gir
mind440 muliheten til å løfte lyd til et nytt nivå.

mind440 er også det første høreapparatet som tilbyr det
revolusjonerende avslappings-og toneprogrammet Zen.

Med SmartSpeak, en funksjon som ved hjelp av naturlig tale
informerer brukeren om ulike høreapparatfunksjoner som
lavt batterinivå og programbytte, blir brukerens
hverdag lettere.

Eksepsjonell lyd er, sammen med avslapping og ro, med på å
øke gleden ved å høre.

• Dual Integrated Signalbehandlingsteknologi
• TruSound kompressjonssystem
• Zen program med valg av 5 ulike Zen stiler
• SmartSpeak beskjedgenerator
• Audibility Extender

 Medisan AS / Tlf: 22 59 90 40 / medisan@medisan.no / www.medisan.no

Litteraturtipset

Disability, technology & politics: 
The entangled experience of being hard of hearing.
Ph.D thesis, Irene Olaussen

Irene Olaussen disputerte med denne 
avhandlingen ved Universitetet i  
Oslo den 12. mars 2010. Hun  
presenterte også deler av arbeidet sitt 
ved etterutdanningskurset sist høst.  
Jeg har dessverre ikke hatt anledning 
til å være stede ved noen av delene,  
men har kikket litt på avhandlingen på 
nettet. Den kan hentes på:  
http://www.duo.uio.no/sok/work.
html?WORKID=100514 
Avhandlingen betrakter oss som driver 
med hørselsrehabilitering utenfra og 
får fram mye interessant. (OK, det 
er kanskje å dra det litt langt at jeg 
driver med hørselsrehabilitering da jeg 
befinner meg ganske fjernt fra pasien-
tene. Men allikevel er det vel det som 
er konteksten jeg arbeider innefor?) 

Avhandlingen er delt i fire deler, den 
første delen The research project 
tar for seg utgangspunktet for Irene 
Olaussens studie som er posisjonert 
i og i mellom fagfeltene ”Disability 
Studies” (Funksjonshemming studier) 
og ”Science and Technology Studies” 
(STS – Studier av teknologi, kunnskap 
og samfunn). Hun foreslår å bruke 
ressurser fra disse to fagfeltene for 
analytisk å beskrive subjektivitet og  
medvirkning i forbindelse med tilbud  

til hørselhemmede.  
I andre del  
Disability policy 
vurderer hun hvordan  
funksjonshemming 
beskrives ut fra  
Europeisk politisk 
debatt, og velger  
å gå dypere inn i 
hvordan dette  
håndteres i Norge 
og Nederland. Den 
tredje delen,  
Audiological  
practices vil jeg 
omtale mere nøye 
i mitt neste avsnitt. 
I den avsluttende 
fjerde del, The lived 
experience of being 
hard of hearing 
arbeider hun med 
empirisk materiale 
fra en brukerstudie 
hvor hun har undersøkt omkring 
hørselstap og identitet. Hun tar her 
utgangspunkt i fem personer med  
hørselstap og vurderer bl.a. sosial  
retteferdighet ut fra dilemmaet mellom 
ønsket om inkludering og muligheten 
for inkludering.

Det er en stor avhandling på 332 sider 
og jeg har valgt ut for denne omtalen 
å se nærmere på del tre Audiological 
practices som består av fire kapitler: 
Kapitel 8: Designing disability, kapitel 
9: Reconstructing soundscapes, kapitel 
10: Positions in the soundscape og 
kapitel 11: Lost in translation. Her 
beskriver hun hvordan 2. generasjons 
hørsels teknologi blir promotert  
som verktøy for å muliggjøre  
interaksjon mellom utøvere og brukere 
for i fellesskap å finne en skreddersydd 
løsning til et subjektivt hørselsbehov. 
Men hun ser kritisk på mulighetene 
for å oppnå dette, delvis på grunn av 
mange aktører som er involvert i å 
definere behovene og fordi det virker  

som de teknologiske håp og visjoner er 
låst til det som er bygget inn i  
utstyret som tilbys og deres  
anvendelse. Hun beskriver vanskene 
med å få til likeverdig kommunikasjon 
mellom utøverne med deres verktøy  
og terminologi og brukerne med sin  
opplevelse av hørsel. Dette sammen 
med tidspress og inntjeningspress 
vanskeliggjør muligheten for  
holistisk behandling. Hun peker  
videre på faren for at utøvere  
automatiserer sitt tilbud og brukerne 
ikke får medvirke nok, og stiller 
spørsmålet om hvor lenge kan  
ekspertene opprettholde sin  
privilegerte status som portvakter til 
velferdstilbud?

En viktig avhandling som påpeker 
aspekter ved vår virksomhet som bør 
forbedres. Som vanlig finnes det ingen 
enkle svar på hvordan dette kan  
 oppnås, men kunnskapen her bidrar 
til å bevisstgjøre vår rolle og det jo et 
godt utgangspunkt.

Tekst: Jon Øygarden 
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For mer informasjon om Oticon Agil, ring Oticon på tlf: 23 25 61 00, eller send epost til: info@oticon.no, www.oticon.no

Agil Pro – Gir brukerne 
mer energi til å forstå

Oticon Agil Pro er vårt nyeste tilskudd 
på veien mot vårt mål om at brukerne skal 
benytte mindre energi på å lytte og til å 
forstå, men heller mer av energien på å 
delta i samtalen. Med dette ønsker vi å gi 
mennesker økt livskvalitet. 

Vi introduserer 
nye og avanserte 
audiologiske 
konsepter:

• Spatial Sound 2.0
• Speech Guard
• Connect [+]

Slik har vi det

Klinikken ble startet opp i sentrum av 
Oslo som Grensen Høresenter i 1983 
av Dr Theis Børge-Ask og audiograf 
Turid Børge-Ask, som en av de første 
spesialistpraksiser med audiograf  
utenfor sykehusenes hørselsentraler.  
I 1990 flyttet klinikken til nye lokaler  
i Dronningensgt. 40, og ble omdøpt  
til Kirkeristen ØNH.
 
Her på Kirkeristen arbeider tre 
stykker: ØNH-spesialist, audiograf  
og legesekretær.
Dr Theis Børge-Ask var ferdig utdan-
net som lege i 1969/70, og arbeidet 

noen år innen kirurgi før han  
spesialiserte seg i Øre Nese  
Hals-sykdommer i Molde og på  
Rikshospitalet.
 
Benedicte Villmo tok over som  
audiograf etter at Helena Erstad sluttet 
etter 10 år. Benedicte var ferdig  
utdannet audiograf i 2009 og har 
en kort periode jobbet som første-
konsulent i NAV Oslo. Audiografen 
utfører utvidet audiometri og tilpasser 
høreapparater.
 
Hilde Schou har arbeidet ved klinikken 

siden august 2009. Hun var  
ferdig utannet legesekretær i 2007,  
og arbeidet ved Ullevål Sykehus før 
hun kom hit. Hilde har fått opplæring 
i rentoneaudiometri og tar enkle 
høreprøver ved behov. Dette i tillegg 
til administrative oppgaver.
 
Vi samarbeider om en god oppfølging 
av brukerne våre og tilby r årlige  
kontroller, samt kontroller ved behov.
 
Da har vi fått presentert oss, og det 
gjenstår bare å ønske alle en riktig

GOD SOMMER!

Kirkeristen Øre Nese Hals og Hørselsklinikk

Trekløveret på 
Kirkeristen: 
Hilde Schou, 
Theis Børge-Ask og 
Benedicte Villmo.
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Etisk Hjørne

Nytt om den nye etiske avtalen som 
er under oppdatering 
Det blir en god del endringer i forhold 
til den gamle avtalen som var mer 
generell og ikke så detaljert. 
Utgangspunktet har vært  
Legeforeningens etiske avtale. Målet 
har vært å få til en avtale  
mellom audiografforeningen(NAF) 
og leverandørforeningen(LFH) som 
er tydelig nok til at ingen skal være i 
tvil om hva som er etisk riktig. Den 
nye avtalen blir sendt ut i god til før 
landsmøtet til høsten og vil der bli tatt 
opp til høring.

Endringer:
Tidspunkt for informasjon om nye 
produkter
For å sikre pasientene et likeverdig 
tilbud, uavhengig av bo- og  
behandlingssted, bør leverandør 
bestrebe at alle klinikker har tilgang 
til samme informasjon og produkt til 
samme tid.

Produkter som ikke er på kontrakt med 
NAV skal ikke informeres om/holdes 
kurs om før tidligst to måneder før 
forventet kontraktperiode. På forespør-
sel fra audiograf kan det gis kursing 
utenom kontrakt.

Deltakelse på arrangement med 
økonomisk støtte fra leverandør
Leverandør kan kun gi støtte til  
deltagelse på faglig anerkjente  
arrangementer, bortsett fra EU/ 
Landsmøte, innenfor områder der  
selskapet driver forskning og utvik-
ling, eller tilbyr høreapparater/hjelpe-
midler. Det kan ikke gis støtte fra  
leverandør til deltakelse på arrange-
menter dersom arrangementet klart 

assosieres med annet enn det faglige 
innhold. 

Det stilles krav til nøkternhet ved  
betaling for reise, kost og losji. 

Audiograf som deltar på arrange- 
menter som nevnt i pkt. 3.2, 3.3 og 3.4 
forplikter seg til å delta på det faglige 
programmet.

Faglig program på arrangement med 
medvirkning fra leverandør 
Det faglige program og deltagelse fra 
deDet faglige program og deltagelse 
fra den enkelte audiograf må utgjøre 
minst 5 timer pr dag og 3 timer på  
helligdager og reisedag. 

Ikke-faglige aktiviteter skal verken 
direkte eller indirekte bekostes av 
leverandør.  Ved endring av reise i  
forbindelse med arrangement, etter 
ønske fra deltaker, kan dette kun skje 
hvis det ikke medfører merkostnad  
eller annen ulempe for leverandør. 

Leverandør plikter i invitasjonen å 
opplyse hvilke kostnader som dekkes i 
forbindelse med arrangementet. 
Alkoholservering utover middagen 
skal ikke dekkes av leverandør.

Utlysning av midler til faglige 
prosjekter. 
Leverandør kan utlyse midler til  
faglige prosjekter, og informasjon om 
dette skal gjøres tilgjengelig for alle 
NAF’s medlemmer. Midlene skal  
tildeles av en jury. Leverandør kan 
være representer i juryen som  
observatør, men en uavhengig jury 
skal avgjøre tildeling av midlene. Hvis 
det ikke er utlyst midler, skal en  

eventuell søknad om midler sendes  
via Leverandørforeningen for Helse- 
sektoren, og ikke direkte til leverandør. 
Bruk av slike midler skal dokumente-
res og skje i hht. god regnskapsskikk.

Tilpasning av høreapparat/
hjelpemider
Leverandørs representant kan være til 
stede sammen med audiograf ved 
tilpasning av høreapparat/hjelpemiddel, 
men kan ikke alene ha en konsultasjon 
v/ klinikken.

Utdeling av reklamegjenstander 
og gaver 
Gratis utdeling av gjenstander/reklame-
artikler fra leverandør betinger at 
produktene ikke er av betydelig verdi. 
Faglige gaver skal ikke ha en verdi 
som overstiger kr 1000. Med faglige 
gaver menes faglitteratur eller faglige 
hjelpemidler som står i forbindelse med 
utøvelse av audiografens virksomhet. 

   
Avtale om markedsføring mellom 
NAF og leverandør
NAF / NAF’s medlemmer og  
leverandør kan inngå avtaler om  
markedsføring ved: 
• Kjøp av annonseplass i NAF’s 
 fagtidsskrift og andre publikasjoner
• Leie av utstillingsplass ved kurs, 
 konferanser m.v. i regi av NAF /  
 NAF’s medlemmer.

Konkurranser og gevinster
Konkurranser skal ha premier av faglig 
relevans. Premie kan også være  
deltagelse på faglig anerkjente  
arrangementer. Det er ønskelig at slike 
konkurranser gjøres tilgjengelig for 
alle NAF’s medlemmer

Ha en fortreffelig sommer!

Hilsen Etisk Utvalg
v/Camilla Cornebo, Hanne Gjønnes og Annema Boberg

Telefon: 74 02 00 00 - www.commidt.comZOOM  SOUND
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Hjelpemiddelnr. 160749

NYHET 

CIBS TOTAL

CIBS TOTAL er en 4-i-1 løsning for:

• Mobil-, trådløs- og bordtelefoner 
 med Bluetooth
• TV/Audioutstyr, CD spiller, Mp3 etc
• Samtaleforsterker på kafé, møter,  
 klasserom etc
• Mottar signal fra varslingsanlegg
• Automatisk prioritering av lydkilde
• Svært enkel å bruke
• Svært god lyd gir bedre taleforståelse

Endelig EN komplett løsning for ALLE situasjoner

Etisk Hjørne

Kommentar fra etisk utvalg: 
Dette har skjedd og kommer sikkert til skje igjen.
Her er det audiografens etiske standpunkt som er utslagsgivende. I mange tilfeller må vi selv avgjøre hva vi synes  
er etisk riktig.
Det står ikke noe i klartekst om dette i regelverket, men dette er selvfølgelig noe som ikke bør førekomme.

Nytt etisk dilemma
Bør leverandøren kunne stille krav til obligatorisk oppmøte 

på fagseminar/kurs eller er det greit at audiografen selv bestemmer 
hva de ønsker/ikke ønsker å være med på?

Er det greit å si: « - Jeg er ikke så interessert i de siste forelesningene, 
så jeg drar heller ut og shopper/ser meg litt rundt!»

Forrige dilemma:
Er det greit at audiografers pårørende slipper å betale egenandel på høreapparater?

Nytt om den nye etiske avtalen som
er under oppdatering  
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Delta og de øvrige forbundene i YS 
krevde generelle tillegg på mellom 
11000 og 18.000 kroner avhengig av 
kompetansenivå. 

Delta var tilfreds med at Spekter  
allerede i sitt første tilbud har  
signalisert at man var positiv til å 
prioritere å gi høyere lønn for viktige 
personellgrupper med autorisasjon 
etter helsepersonelloven. Et slikt tiltak 
ville treffe store kvinnedominerte 
grupper, mente Kollerud. 

YS-forbundene krevde også i  
forhandlingene likestilling mellom 
tredelt turnus og skift, tilsvarende det 
Norsk Sykepleierforbund har fått. 

10.juni oppsto det brudd i forhand-
lingene for sykehusansatte i YS. 

Delta krever lik lønn for likt arbeid for 
ansatte i offentlig sektor. Minstelønns-
satsene på tilbudet som ble mottatt var 

lavere enn det som er oppnådd i  
kommunal sektor, derfor kunne man 
ikke akseptere tilbudet fra Spekter, 
forteller Kollerud. Forbundene i LO 
derimot aksepterte tilbudet.

Videre informerer han om at: 
– Vi krever høyere verdsetting av 
kompetanse og ansvar, i tillegg til et 
generelt kronetillegg for å imøte- 
komme likelønnsutfordringene for  
sykehusansatte sammenlignet med 
norsk arbeidsliv forøvrig, sier han. 
 
– Kompetansesammensetningen i  
sykehusene må opp til debatt.  
Helsefagarbeidere, helsesekretærer  
og ambulansearbeidere er spesial-
utdannet til å utføre sitt arbeid.  
Spekter argumenterer med at våre krav 
er for dyre, men i neste runde erstat-
ter de disse fagarbeidergruppene med 
høyere utdannede med høyere lønn.  
Vi kan ikke akseptere en slik utvikling, 
sier Kollerud 

– Vi synes at det er veldig underlig 
at Spekter nå har trukket tilbake et 
tilbud hvor man signaliserte at man 
er positiv til å prioritere å gi høyere 
lønn for viktige personellgrupper med 
autorisasjon etter helsepersonelloven. 
Dette er et krav som Delta har hatt i 
flere år bakover og som vil være et 
godt og målrettet tiltak som vil treffe 
store kvinnedominerte grupper, sier 
Kollerud. 

Kollerud framhever også at det er  
spesielt at Spekter mener at paramedic-
utdanningen er et viktig kompetanse-
hevende tiltak for ambulansepersonell, 
men ikke kan imøtekomme kravet om 
at denne utdanningen lønnsmessig  
skal likestilles med andre høyskole-
utdannede. 

Oppgjøret går nå til mekling.

– Det er grunn til å tro at lønnsgapet 
mellom kvinner og menn vil skrumpe 
enda mer i løpet av 2010. Det fokuset 
vi har hatt på likelønn i årets lønns-
oppgjør, og da særlig i offentlig sektor, 
bør bidra til at forskjellene blir enda 
mindre, sier Kvalheim.

TBU la i dag frem oppdaterte tall over 
lønnsutviklingen og en oversikt over 
hovedtrekkene i årets lønnsoppgjør.

TBU-tallene viser også at gjennom-
snittslønnen for administrerende  
direktører i foretak i næringsvirksom-
het falt med 1,6 prosent fra oktober 
2008 til samme tidspunkt i fjor. 
Opsjons- og naturalytelser er inkludert 
i tallmaterialet. I 2007 økte gjennom-
snittslønnen for denne gruppen med 
10,3 prosent.

Toppledere i offentlig sektor fikk en 
gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,8 
prosent fra oktober/desember i 2008 
til samme tidspunkt i fjor, mot 6,8 
prosent i 2007.

Lønnsutviklingen 
Konjunkturnedgangen har også bidratt 
til redusert lønnsvekst for alle arbeids-
takergrupper. Årslønnsveksten i 2009 
lå i følge SSB (Statistisk sentralbyrå) 
på 4,5 prosent.

– En sammenveiing av alle forhand-
lingsområdene i TBU-rapporten gir 
imidlertid en lønnsvekst på 4,2 prosent 
i 2009. Det er 0,3 prosent lavere enn 
SSB har beregnet. Dette kan tyde på 
at lønnstakergrupper utenfor de store 
forhandlingsområdene har hatt en noe 
høyere lønnsvekst, sier Bjørn Tore Stø-
len, sjeføkonom i YS.

– I år har regjeringen anslått lønns-
veksten til 3 1/4 prosent for alle  
grupper. Vi kan allerede nå se at dette 

er et for lavt anslag for inneværende 
år. Lønnsveksten i år kommer trolig 
ikke under 3,5 prosent, mener Stølen.

Årets lønnsoppgjør 
TBU har også oppsummert resultatene 
fra en del forhandlingsområder fra 
årets lønnsoppgjør. I tillegg til over-
heng og avtalte tillegg, kommer anslått 
lønnsglidning for 2010.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter 
er lønnsoverhenget til 2010 1 prosent. 
Sammen med tarifftilleggene i 2010 
gir det et bidrag til årslønnsveksten fra 
2009 til 2010 på vel 2 prosent. Dersom 
lønnsglidningen i fjor på 1,6 prosent 
legges til grunn, blir årslønnsveksten i 
industrien på 3,6 prosent i år. Dette er 
høyere enn tidligere anslått.

For HSH-bedrifter i varehandelen gir 
overhenget til 2010 på 0,7 prosent, 
de avtalte tarifftilleggene i 2010 (0,7 
prosent) og tillegget på garanti-
ordningen i år (0,2 prosent) et bidrag 
til årslønnsveksten fra 2009 til 2010 på 
1,6 prosentpoeng.

I staten gir overhenget til 2010 på 0,6 
prosent og tarifftilleggene i 2010 et 
bidrag til årslønnsveksten fra 2009 til 
2010 på 2,9 prosentpoeng. Sammen 
med anslått lønnsglidning i 2010 på 
0,5 prosent gir dette ene årslønnsvekst 
på 3,4 prosent i år.

For ansatte med hovedsakelig sen-
tral lønnsdannelse i KS-området gir 
overhenget til 2010, beregnet til 1,1 
prosent, og tarifftilleggene i 2010 et 
bidrag til årslønnsveksten fra 2009 
til 2010 på 3,3 prosentpoeng. Lønns-
glidningen i fjor på 0,4 prosent.

I Spekterbedrifter, eksklusive helse-
foretakene, gir overhenget til 2010 
på 0,9 prosent og de sentralt avtalte 

tilleggene i 2010 et bidrag til årslønns-
veksten fra 2009 til 2010 på om lag 1¼ 
prosentpoeng. 

I helseforetakene gir overhenget til 
2010 et bidrag til årslønnsveksten fra 
2009 til 2010 på 2,0 prosentpoeng.  
Det er for tidlig å gi anslag på års-
lønnsveksten for de to Spekter- 
områdene.

For ansatte i forretnings- og spare-
banker og forsikringsvirksomhet,  
som omfatter noen flere grupper  
enn forhandlingsområdet bank og  
forsikring, gir overhenget til 2010  
på 1,0 prosent og de avtalte tariff-
tilleggene i 2010 et bidrag til års- 
lønnsveksten fra 2009 til 2010 på  
2 prosent.

Økte lønnsforskjeller 
Fra 1997 til 2009 økte de 10 prosen-
tene av lønnstakerne med de  
høyeste lønningene sin andel av  
samlet lønnssum med 1,3 prosent-
poeng til 19,4 prosent. Grupper med 
lavere og midlere lønninger har fått  
sin andel redusert i denne perioden.

Torsdag 3. juni startet forhandlingene for sykehusansatte. Forhandlingsleder i Delta, Erik Kollerud 
var klar for lønnskamp.

Ferske tall fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene(TBU) viser at forskjellene 
mellom kvinners og menns lønn er i ferd med å bli mindre. I 2008 tjente kvinner i gjennomsnitt 
83,9 prosent av menns lønn, mens gjennomsnittet i fjor lå på 84,7 prosent.
– Dette er en gledelig utvikling, selv om det fortsatt er et stykke igjen til full likelønn, sier YS-
leder Tore Eugen Kvalheim.

Lønnsforhandlingene Mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Husk påmelding til landsmøte 2010
Årets landsmøte avholdes i Trondheim 4. og 5. november.

All påmelding skjer elektronisk på NAFs hjemmesider www.audiograf.no
(Påmelding ligger under kurs og konferanser.)

Husk at dere også må registrere dere for å motta nyheter og andre dokumenter 
som sendes til medlemmer i forkant av landsmøte.
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Umaskert

Sommeren er kommet i følge kalenderen. 
I Midt-Norge går vi av gammel vane på 
sommersalg og kjøper votter. Vår evige 
trøst er at det kjølige været holder  
knotten unna. 

Om det ikke var for at vi hadde begynt å 
tro – eller som de mest kyniske – håpe at 
den globale oppvarmingen hadde nådd 
Trøndelag, ville vi heller sagt at dette 
skitværet var et klassisk sommertegn. 
For de siste årene har været vært  
merkelig bra. Trønderbunaden –  
regnfrakken – har i lange perioder vært 
så godt som ubrukt. 

Men både tro og håp om mye lys og 
varme, har forsvunnet med den hittil så 
kalde sommeren. De mest pessimistiske 
har begynt å finstudere sagaene og 
Snorre og snakker om Ragnarok. 

Ragnarok («lagnaden» eller «oppgjøret 
til gudane») er i den norrøne mytologien 
navnet på den store og siste kampen  
mellom æser og jotnar når verden går 
under.

Først kommer den lange, kalde fimbul-
vinteren, tre år uten somrer. Dette skjer 
når ulvene som jager sola og månen, 
endelig tar dem igjen og sluker dem. 
Snorre kalte også i yngre Edda denne 
tida for Mørkret til gudene.

To ting har allerede falt på plass for 
finstudentene: Mørket og kald sommer. 
For da vulkanen Eyafjellajøkul våknet 
til live etter 40 års skjønnhetssøvn og 
mørkla hele det europeiske fastlandet, 
ble det fart i ragnarokerne. Vulkanen har 
i tillegg bare hatt fire utbrudd siden  
Ingolf Arnarsson på fluesopp-trip  
befolket sagaøya i år 874.

Selv ble jeg sittende ”askefast” i Arnold 
Schwartzeneggers hjembygd, California. 
Riktignok behagelig klima men etter 
ei uke blir selv den mest tålmodige satt 
på en prøve. Reiseoperatøren KLM gav 
meg et kopiark med telefonumret til et 
hotellformidlingsselskap og Amerikas 
Røde Kors! Med andre ord ingen ”live 
aid” i sikte. 

I hvert fall fikk vi god tid til å følge 
amerikansk nyhetsdekning av vulkan-
dramaet – eller E 15-update som det het 
på TV. Eyafjellajøkul ble for vanskelig å 
uttale for amerikanerne.

De samme nyhetene koplet vulkan- 
utbruddet til global oppvarming og 

økende forskyvninger i jordskorpas 
teutoniske plater! 

(Hvis dette også var menneskeskapt, 
er det kanskje hold i påstandene om at 
dette var Islands hemmelige avlednings-
manøver, da siste avdrag på monster-
gjelda ikke ble betalt.)

Vel, om man skal tolke Ragnarok-
varslene i sagaene, så følger nød, uår og 
store kriger etter mørket og fimbul- 
vinteren. Store jordskjelv gjør at de som 
er blitt holdt fanget, som Loke og  
Fenrisulven, kommer seg fri. 

For når Ragnarok begynner klarer ikke 
lenger lenken Gleipne som holder  
Fenrisulven, og som ble laget av seks 
ting som ingen kan finne: fiskens 
åndedrett, kvinneskjegg, fuglens spytt, 
fjellets røtter, lyden av kattepoter og 
bjørnens sener, å holde den fanget.

De mange jordskjelvene i det siste gir 
vel næring til de norrøne fortolkerne. 
Noen sauebønder vil nok prøve å vise 
til de mange sauedrapa, men her er det 
snakk om større tap enn den statlige 
rovdyrerstatninga kan bære. 

Æsene og fiendene deres samler seg på 
sletta Vigrid for å sloss. Hver av dem 
møter sin erkefiende, drepe dem og blir 
sjøl drept: Tor mot Midgardsormen, 
Odin mot Fenrisulven, Ty mot Garm, 
Frøy mot Surt, Loke mot Heimdall. Surt 
sender ut ild og lar verden brenne.

Mest alle dør i de mange katastrofane. 
asketreet Yggdrasil og alt anna levende 
fell, men det skal vera starten på ei ny 
jord.

Det er med andre ord en blanding et 
slags Ringenes herre-scenario som 
venter oss.

Stadig verre flom, endeløse kriger I  
verden både med og uten Osama bin 
Laden. Selv dramaet i Mexicogulfen 
sprer et mørkt lag over vann og sinn. 
30 000 fat svært ønsket olje spruter ut i 
havet hvert døgn fra en brønn som ikke 
lar seg temme. BP som er operatør har 
mer eller mindre gitt opp å plugge hullet 
og leter nå febrilsk etter utganger som 
ikke vil ruinere selskapet. 

Utslippet gir ringvirkninger helt her  
i opp i nord. Utbyggingen av  
Lofoten Vesterålen har så å si blitt  
politisk ”uselgelig”. Stoltenberg- 
regjeringen har pådratt seg akutte  
”riggsmerter” i denne saken. Spesielt 
seig ble den når rapportene om oljesølet 
som når amerikansk fastland ble  
presentert. Likheten med utbyggings-
planene i nordnorge er for tydelige.

I Mexico-gulfen er fisk og dyreliv 
allerede hardt rammet men likevel klarte 
erkereaksjonære FOX news, å lage en 
”gladsak” midt i elendigheta. Kraftig 
nedgang i båtflytninger og narkotik-
asmugling som følge av utslippet, var 
oppslaget.

Etter Ragnarok skal det av havet stige 
opp ei ny jord, der åkrene vokser uten 
å være tilsådde. Liv og Livtrase er det 
eneste menneskeparet som berger seg 
gjennom Ragnarok. De redder seg i 
ei berghole med morgendogg til mat. 
Fra dem skal den nye menneskeslekten 
komme.

Det er å håpe at det her ikke siktes til 
hulene ved Torabora I Afghanistan hvor 
bin Laden holdt til. Det er ikke en lystig 
tanke at den nye menneskeslekt skal 
komme fra nevnte bin Laden.

I grunnen er det å håpe at sommersola 
snart kommer. Da forsvinner i hvert fall 
slike tanker i Trøndelag som morgen-
dugg. Den eneste roken vi da kan vente 
oss, er trønderrock, karslige karskkopper 
og kaldkauk-festivaler. Selv knotten er 
til å holde ut. 

Her er det liv…

Hutre-sommer – Ragnarok in spe?



30 Audiografen nr. 2 -  2010 31 

Stillingsannonser
Se også stillingsannonser på våre nettsider www.audiograf.no

Salgsrepresentant/Audiograf
(Svangerskapsvikariat )

Oticon AS søker etter en energisk og resultatorientert 
salgsrepresentant  for høreapparater 

Oticon har ledig vikariat innenfor salg Høreapparater. En av våre ansatte skal ut i svangerskapspermisjon, og vi 
søker etter en salgsrepresentant som kunne tenke seg å dekke opp i denne stillingen.
Arbeidet innebærer salg til høresentraler og private ØNH-klinikker, opplæring i produkter og 
tilpasningsprogramvare, support vedrørende høreapparater på tlf, e-post og kundebesøk. I perioder vil det også 
være en del reiseaktivitet.
Det vil også være noe tilpassing og justering av høreapparater, avtrykkstaking osv, fleksibilitet i forhold til flere 
arbeidsoppgaver er viktig.
Det er en fordel at du er utdannet eller har erfaring innenfor fagfeltet. Vi søker etter en person som er energisk 
og kreativ, tar ansvar og kan arbeide selvstendig. God forståelse for engelsk er en forutsetning, samt god norsk 
skriftlig fremstillingsevne. 
Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og holder til i nye og moderne lokaler i Oslo, som ligger i 
Wergelandsv. 7 ved Slottet.
Ved vårt kontor har vi 24 ansatte som alle er fokusert på å yte en høy grad av kundeservice.
Våre produkter er meget konkurransedyktige, og vi har som målsetning å være kundens første valg.
Synes du dette høres interessant ut, ta kontakt med: 
Hanne Kristine Nergaard på tlf 905 48350, eller på hkn@oticon.no

Tiltredelse: Snarest. Søknadsfrist: 13. juli 2010
Oticon AS
Postboks 404 Sentrum
0103 Oslo
Telefon: 23 25 61 00

Phonak AS er et datterselskap av sveitsiske Phonak AG, som er en av verdens største leverandører av 
hørselsløsninger  og tekniske hjelpemidler til hørselshemmede. Phonak AG er representert i mer enn 80 land, 
og hadde i fjor en samlet omsetning på ca. CHF 1,2 milliarder. Phonak Norge er en veletablert medspiller i 
det norske hørselsmarkedet og vi har fokus på kundeservice, kvalitetsløsninger og fagkompetanse. 
Vi holder til sentralt i Oslo og er 21 ansatte. Ytterligere informasjon finnes på www.phonakpro.no

Phonak søker audiograf/selger i 1 års-vikariat

  
Telefon: 23 00 32 60  Fax: 22 41 66 44  
info@phonak.no www.phonakpro.no

Vi søker etter en audiograf/selger
På grunn av familieforøkelser i salgsteamet, søker vi etter en salgsorientert og faglig dyktig audiograf 
som vil inngå i teamet. Stillingen innebærer noe reising i forbindelse med kundebesøk, kurs og seminarer.

Viktigste arbeidsoppgaver vil være:
Kundebesøk/salg i eget definert distrikt
Følge opp salgsresultater og gjennomføre planlagte kampanjer
Faglig support og oppfølging av kunder
Tilpasninger og justeringer av høreapparater

Kvalifikasjoner:
- Relevant utdannelse (autorisasjon) 
- Datakunnskaper
I Phonak ønsker vi oss enda flere medarbeidere som har en positiv innstilling, som er fleksible, initiativrike, 
selvgående og som trives med kundekontakt. 

Tiltredelse15. august 2010
Vi kan tilby gode betingelser i et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø i Akersgt. 8, Oslo sentrum. 
For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Christina Penne på mobiltelefon 48 03 35 90.
Søknad, CV samt kopi av vitnemål og eventuelle attester sendes innen 10. juli på mail til:

gunvor.naess.larsson@phonak.com 

eller via post til:
Phonak AS v/Gunvor Næss Larsson
Postboks 525 Sentrum, 0105 Oslo

A5 Selger august 2010.indd   1 22.06.2010   09:08:55

Det å for eksempel sitte som leder, gir 
utrolig mye tilbake i form av alt det 
man lærer og den kunnskapen man 
sitter igjen med. 
Kontaktnettet man skaper seg, vil man 
også ha nytte av senere i livet.

Ved å inneha et verv i styret, vil man 
også få mulighet for å delta på kurs og 
videreutdanning gjennom Delta.
Det er mange utfordringer av ulik 
karakter, noe som gjør vervet svært 
spennende. 

 Kunne du tenke deg å ha et verv i sty-
ret så ta kontakt med valgkomiteen. 
Avtroppende leder sender utfordringen 
til nye krefter i audiografmiljøet, men 
følgende kommentar:

Som de fleste sikkert har fått med seg er det Landsmøte med valg nå i november. 
Valgkommiteen jobber iherdig med å skaffe kandidater til de forskjellige vervene, og tar gjerne
i mot forslag.

Vi velger deg!

Ta utfordringen, du/dere vil ikke angre!

høgskolen i sør-trøndelag
audiografutdanningen 2007-2010
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Navn:

Fødselsnummer (11 siffer):

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

Har du flyttet eller byttet arbeidsplass, da er det viktig å gi beskjed.
Send e-post til: aashild@audiograf.no eller post adresselappen nedenfor til Åshild Monsvik • Morteveien 7A, 4885 Hundvåg
!

Norsk Audiografforbund


