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MODELL FOR SAMHANDLING OG HØRSELSOMSORG 

 

”Modell for samhandling og hørselsomsorg” er en prosjektskisse basert på et samarbeid mellom  

Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi (ØNHF) og Norsk Audiografforbund 

(NAF). Det er søkt om midler til prosjektet via Extra Stiftelsen Helse og Rehabilitering, avgjørelse 

offentliggjøres 23. november 2010.  

 

Det gjenstår mange uløste problem i hørselsomsorgen, og det arbeides med dette både i regionale 

helseforetak og på direktorats- og departementsnivå. Allerede i St.meld. nr. 8 (1998–1999) omtales 

hørselsomsorgen som fragmentert, med uklar og dels uryddig ansvars- og oppgavefordelingen mellom 

etater. Situasjonen er iht. Riksrevisjonen i 2010 fremdeles slik. ”Høreapparatformidlingen er fremdeles 

ikke under tilfredsstillende styring og kontroll.” og ”Det er fortsatt ikke etablert en tilfredsstillende 

ordning for formidling av høreapparater eller iverksatt tiltak for å sikre et tilfredsstillende tilbud til 

hørselshemmede.” 

 

NAF og ØNHF savner vurdering av kompetansesituasjonen i kommune- Norge og kartlegging av 

brukerbehov i geografisk nærhet til brukeren. Hørselshemmede har i lang tid etterlyst et helhetlig 

rehabiliteringstilbud, med kompetanse som er lett tilgjengelig og med geografisk nærhet til dagliglivet 

der funksjonsproblemene skal takles. Vi ser at brukeren, ofte de med færrest ressurser, møter en 

mangelfull kommunal oppfølging. Manglende mestring er ofte et resultat av dette. Det finnes en rekke 

rapporter som konkluderer med at mye i norsk hørselsomsorg er bra, men at det totale tjenestetilbudet 

for hørselshemmede oppleves fragmentert og utilstrekkelig. Løsninga på fremtidens 

omsorgsutfordringer er lansert i samhandlingsreformen, uten at hørselsomsorg nevnes spesielt. 

 

Organisering av hørselsomsorgen er sammensatt: Arbeidsdepartementet har økonomisk ansvar for 

høreapparatordningen, som er regulert i folketrygdloven. Helse- og omsorgsdepartementet har 

overordnet ansvar for utredning, formidling og tilpasning av høreapparat gjennom regionale 

helseforetak og spesialisthelsetjenesten, og i samarbeid med kommunene og arbeids- og 

velferdsetaten. Helseforetaket skal sørge for at personer som er bosatt eller har opphold i 

helseregionene, tilbys og ytes nødvendig habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i og 

utenfor institusjon, jf. rehabiliteringsforskriftens §§ 1 og 2. Hørselssentralene er en del av de regionale 

helseforetakenes "sørge for ansvar" og er tilknyttet sykehusenes øre- nese- halsavdeling.  

Kommunen skal sikre henvisning til rett instans og oppfølging av hørselshemmede brukere, blant 

annet i et rehabiliteringsperspektiv. I forskrift om habilitering og rehabilitering (§8)skal kommunene 

ha en synlig og lett tilgjengelig koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten.  

 

Kommunene ansetter hørselskontakter uten audiologisk grunnkompetanse, og baserer seg på 

opplæring fra hørselssentralene og NAV hjelpemiddelsentralene. De er gjerne fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, hjelpepleiere og vaktmestere som har en viss prosent av stillingen sin dedikert til 

hørsel. Her er det store kommunale varianter, og noen er bedre enn andre.  

Spesialisthelsetjenesten har mange steder i Norge lange ventelister for utredning av hørselsproblemer 

og rehabilitering som inkluderer høreapparattilpasning.   

Det eksisterer rekrutteringsutfordringer i det audiologiske fagfeltet, som på lik linje med resten av 

helsesektoren. Ift audiografer er det lite nyopprettelse av stillinger. Hvem vil utdanne seg til 

arbeidsløshet? Her er det et åpenbart paradoks – for behovet for kompetanse i audiologi er udiskutabel. 

   

I utvikling av nye modeller i tråd med samhandlingsreformen, er det nødvendig å ta hensyn til behovet 

for riktig oppgavedeling mellom profesjoner, og at kompetanseutnyttelsen er optimal. 
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Hørselshemmede har mange behov som kan ivaretas av 1.linjetjenesten, forutsatt at det finnes 

kompetanse innen audiologi og gode retningslinjer for samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 

Ser en på framtidas omsorgsbehov er det viktig med god ressursforvaltning. NAF og ØNHF opplever 

at samhandlingsreformen åpner opp for å tenke nytt. I stedet for å opprettholde dagens funksjonsdeling 

ønsker vi å utarbeide en ny modell hvor audiologisk personell går inn og styrker kompetansen på det 

kommunale ledd. Modellen skal ivareta det audiologiske og rehabiliteringsfaglige, kombinert med det 

medisinskfaglige. Prosjektets visjon:  Hørselshemmede møter et tjenestetilbud som er helhetlig, og 

som bidrar til god livskvalitet, deltakelse i yrkesliv og generell mestring i hverdagen. 

 

Vi vil utarbeide modell for oppfølging og rehabilitering, som skal være brukervennlig, helhetlig og 

kostnadseffektiv. Denne skal forankres i enighet mellom faggruppene. Vi vil kartlegge hvilke konkrete 

tjenester brukergruppen etterlyser i kommunehelsetjenesten, og kartlegge kompetansesituasjonen i 

forsøkskommunene. Arbeids- og ansvarsfordeling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten må 

vurderes, likeledes som kommunenes likemannstilbud via HLF må kartlegges.  

Krav til fagkompetanse bør være like sterkt innen hørselsomsorgen som innen andre sektorer i 

kommunen. På sikt ønsker vi at denne modellen vil åpne opp for at kommunene i Norge søker 

spesifikt etter audiologisk kompetanse som skal ivareta kommunenes rehabiliteringsansvar.  

Og at det finnes klare avgrensninger og muligheter i en slik stilling.   

 

Prosjektorganisasjonen er ikke ferdigutviklet. HLF står som prosjekteier, fordi vi søker gjennom en 

interesseorganisasjon når vi søker Extra Stiftelsen. I styringsgruppen skal både NAF og ØNHF 

representeres, i tillegg til prosjektleder Ingrid N. Kristoffersen.  I arbeids- og referansegruppen skal 

bredden i det audiologiske fagmiljøet være representert, i tillegg til fagpersoner fra forsøksregionene. 

Fokus skal ligge i samarbeid på tvers av profesjoner – vi har ulik kompetanse innen samme fagfelt og 

det må anerkjennes og respekteres. Prosjektet skal ha brukermedvirkning, og HLF representeres i 

referansegruppa. 

 

Det er søkt om midler til et utviklingsprosjekt med varighet på 2, 5 år. Utvalget skal være blant voksne 

og eldre hørselshemmede i Troms og Vest Agder. Vi har faseinndelt prosjektet. Kartleggingsfasen skal 

innebære kartlegging av ”nå”- situasjonen og ”ønsket”- situasjon blant brukere og fagpersoner. Dette 

gjøres gjennom intervju, spørreskjema, litteraturstudie. I utviklingsfasen skal vi utvikle modell og 

prøve ut modellen. Stillingsbeskrivelse lages ut i fra foreslått modell og det blir rom for justeringer 

underveis. Innstillingen er at mange arbeidsoppgaver skal forbli i spesialisthelsetjenesten, mens mange 

arbeidsoppgaver kan og bør utføres nærmere brukeren. Prosjektet skal evalueres, både ift 

brukeropplevelsen og evaluere erfaringer fra fagmiljøet/helsesektoren.  

 

Skal samhandlingsreformen gjelde for hørselshemmede, som er i rask vekst særlig pga eldrebølgen, 

må kommunene bedre sine tilbud i 1. linjetjenesten. Hørselshemmede er ingen ensartet gruppe, og 

forventninger og behov til habilitering og rehabilitering er tilsvarende sammensatte. Fungerende hørsel 

er grunnleggende i alle områder av livet, og det må satses på å styrke de hørselshemmedes evne til å 

løse egne problemer og utfordringer, for å øke mulighetene for god livskvalitet og deltakelse i 

samfunnslivet.  
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