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Da var sommeren her igjen, eller i alle fall lyse 
 kvelder. Forhåpentligvis får alle deler av landet vårt 
en smak av sommer dette året også. 

Det er et velkjent tema for oss audiografer at behovet 
for oss audiografer vil øke med tiden, og at vi trenger 
å komme oss ut i kommunene. Dette er styret i NAF 

opptatt av og de har hatt flere politiske møter om denne saken og andre 
 viktige saker. Les mer om det i dette nummer av Audiografen.

Kommisjonslageret er også et hett tema enda, og vi har fått inn et åpent brev 
fra en frustrert audiograf som deler sine tanker med oss. Dette brevet er også 
sendt til NAV og leverandørforeningen, så får vi se om det kommer noe svar 
eller endringer på dette systemet.

I oktober er det duket for både landsmøte og etterutdanningskurs. 
Programmet er enda ikke helt klart, men det blir nok noe for enhver smak. 
Uansett er den viktige dato 15.september med påmelding. Meld dere på, så 
snakkes vi der. Valgkomiteen kommer også med en oppfordring i forhold til 
kandidater. De trenger engasjerte folk til mange verv.

Spalten om slik har vi det, er i dette nummeret viet audiografer som har valgt 
å jobbe innenfor NAV hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Det er godt å 
se at vi sprer oss litt utfor de offentlige hørselsentralene. Vi trenger å komme 
oss ut. Kjekt å lese om hvordan de har det der og nyttig informasjon til oss 
andre audiografer hvordan vi skal forholde oss til hjelpemidler.

Redaksjonen og jeg ønsker dere alle en god sommer.

Renate Berg
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Gode og fl eksible løsninger ved tinnitusbehandling.

Veneto- For de som ønsker kvalitet og god lyd.

www.hansaton.com

„Tinnitus? Vi har 
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„Hansaton-God lyd.“

Tinnitus
Management 
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|  STYreT iNforMerer |

Et hvert styre som jobber for å oppnå det beste for sine medlem-
mer trenger innsikt i medlemmenes hverdag, og vi vil starte med 
å takke alle dere som gir oss nettopp det. Styret er representativt, 
men det er store forskjeller på audiografenes arbeidshverdag. På 
plussiden hører vi om de som jobber tverrfaglig og de som klarer 
å levere den kvaliteten de ønsker med passe mange pasienter per 
dag. På minussiden har vi de som nesten ikke vet hvordan legene 
ser ut, og de som rett og slett har for mange pasienter per dag. De 
forskjellige arbeidsgiverne har også vidt forskjellige syn på kurs 
og etterutdanning. Og hva gjør mangelen på kurs og faglige opp-
datering med vår yrkesstolthet? Ønsket fra styret er at våre med-
lemmer deler de vesentlige aspektene av deres hverdag med oss.  
Hva vi kan gjøre for den enkelte er ikke gitt, men det vi ikke vet 
kan vi ikke gjøre noe med. Det som er helt sikkert er at det ikke er 
feil på noen av oss, men at systemet har sine tydelige mangler.

Aktuelt for styret per i dag er etterarbeidet etter møtet vi hadde på 
Stortinget 14. mai i år. Deltagende var Audiografforbundets leder 
Håvard Paulsen, styremedlem Jorid Løkken og kommunal audio-
graf Mona Kverneng. Fra Delta stilte Mona Johansen. Are 
Helseth og Thor Lillehovde stilte fra Arbeiderpartiets helse- og 
omsorgsfraksjon i tillegg til Mona Cappelen som er rådgiver i 
 arbeids- og sosialkomitéen for samme parti. Formålet med disse 
møtene er en bedre hørselsomsorg, og underforstått at vi ønsker 
flere audiografer. Samtidig ser vi på alle aspekter i dette. Den 
store utfordringen er hvor man skal sette inn støtet. Her jobber vi 
fremdeles med refusjonsrett, men enda mer spennende er hva vi 
kan gjøre i dagens system. Det var et framskritt den dagen 
 offentlig ansatte audiografer fikk muligheten til å skrive takster 
og å ta egenandel. Nå må de privat ansatte få samme muligheten. 

Takstsystemet og NAVs tolkning av loven er eksempler på 
s ystemer som er i konstant endring, og her ønsker vi å være 
 toneangivende.  Om man konkretiserer dette kan kanskje doble 
takster for desentraliserte audiograftjenester være en vei å gå.  
Vi trenger hele tiden nye tanker og viljen til å være åpen for 
 forskjellige løsninger.

I Stortingsmelding 34, Folkehelsemeldingen, ble vi positivt over-
rasket over at hørsel og hørselstap er tatt med. I følge samme 
 stortingsmelding vil vi i 2020 ha over 1 million hørselshemmede i 
landet vårt. Aldringen i befolkningen gir behov for flere hender i 
alle omsorgsyrker, også vårt. Igjennom vårt yrke gir vi mennesker 
trygghet i hverdagen, trygghet til å bevege seg ut blant mennes-
ker, være sosial og til å stole på at man hører om det er noen på 
trappa. Uten den tryggheten har eldre lettere for å søke hjelp og til 
slutt sykehjemsplass. Audiografene bidrar altså til at flere kan bo 
hjemme i et liv med større verdighet. Dette er en av mange 
 grunner til at nettopp audiografene må satses på i den framtidige 
helseomsorgen At det i nevnt stortingsmelding dessverre ikke var 
noen konkrete tiltak vitner om det vi antar er mangel på kunn-
skap. Dette tar vi til etterretning, men ikke minst som en 
 utfordring. Ordet “hørsel” er for første gang på lenge med i en 
stortingsmelding, nesten gang håper vi ordet “audiograf”!

God sommer!

P.S.: For de av dere som savner kildehenvisninger vil denne også 
bli lagt ut på audiograf.no.
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- LITE OG FLEKSIBELT

M TELEFON P TELEFON HP TELEFON

WIDEX CLEAR440 FUSION - et lite og fl eksibelt høreapparat

• Dekker små til store hørselstap og skibakketap

• Mange farger å velge mellom

• Kompatibel med alle DEX fjernkontroller

• 312 batterier

Ordre/bestillinger: 22 59 90 60

medisan@medisan.no

www.facebook.com/medisan.as

Teknisk/audiologisk support: 22 59 90 80

Faks: 22 69 33 09

www.medisan.no

et lite utvalg av fargemulighetene
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Vi er blitt enda sterkere!
Vi styrker vår høreapparat-avdeling og ønsker Tom Rune Tolnes velkommen 
til Gewa. Å alltid være tilgjengelige for deg som kunde, er ett av våre viktigste 
mål. 

Med 4 audiografer får du alltid tak i en av oss!

VELKOMMEN TOM RUNE

LEVERANDØR: PRODUSENT:

Tekst og foto: Mona Johansen,  
spesialrådgiver i fag- og samfunnspolitisk avdeling i delta

Styreleder Håvard Ottemo Paulsen og styremedlem Marit Sæter i 
Norsk Audiografforbund var mandag 11. mars i dialogmøte med 
Deltas politiske ledelse.

– I dag jobber audiografene hovedsakelig i spesialisthelse-
tjenesten – på offentlige sykehus og hos private avtalespesialister. 
De har i altfor liten grad anledning til å følge opp helhetlige 
 rehabiliteringsprosesser etter at kartlegging er gjennomført og 
høreapparat er tilpasset, fortalte Paulsen.

flere kommuneaudiografer
NAF, som er en av yrkesorganisasjonene i Delta, arbeider for at 
befolkningen skal få tilgang til audiografkompetanse der de lever 
og bor.

– Dette er godt i samsvar med samhandlingsreformen og 
Deltas budskap om riktig oppgavedeling og rett person på rett 
plass, sier Deltas forbundsleder Erik Kollerud.

NAF arbeider politisk for at det skal ansettes flere audiografer 

i kommunene, og vurderer nå også om flere audiografer ved 
hjelpe middelsentralene kan være en riktig vei å gå. Et annet tiltak 
som kan gjøre tjenestene lettere tilgjengelig, er refusjonsrett.

– Hvis befolkningen får rett til refusjon for audiografenes 
 tjenester, blir det lettere for audiografer å etablere seg desentralt, 
forklarte Marit Sæter.

lønn for kompetanse
Audiografer har en treårig høyskoleutdanning. Yrkesgruppas 
lønnsforhold i helseforetakene var et av de andre temaene under 
dialogmøtet.

– Audiografer må passe på å kreve høyere lønn når de tar 
etter- og videreutdanning. Ikke minst gjelder det dem som tar 
mastergrad, sa Deltas første nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Hun anbefaler både Norsk Audiografforbund og den enkelte 
audiograf å ta kontakt med Deltas foretakstillitsvalgte for snakke 
om yrkesgruppas særskilte utfordringer.

– Dere er en viktig yrkesgruppe som ivaretar viktige behov 
hos befolkningen. Det må vi samarbeide om å synliggjøre, sa 
Deltas forbundsleder Erik Kollerud etter å ha hørt audiografenes 
budskap.

Audiografene trengs

deltas politiske ledelse Trond ellefsen, lizzie ruud Thorkildsen og erik Kollerud møtte marit sæter og Håvard ottemo 
paulsen i norsk Audiografforbund.

– Audiografene er en uutnyttet ressurs som i mye større grad kan bidra at hørselshemmede kan leve et 
normalt liv, sier Håvard Ottemo Paulsen, leder i Norsk Audiografforbund (NAF). Befolkningens behov 
for audiografkompetanse var et sentralt tema da Deltas politiske ledelse møtte NAF-ledelsen.
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Hun sier videre at kompetansen og 
kunnskapen må heves slik at flere kan 
kommunisere med døve og hørsels-
hemmede. 

– Jeg tenker at det vil være greit for 
skolene å tilby tegnspråk. Det krever at 
enkeltlærere skaffer seg kompetansen. 
Men det vil også være mulig med hjelp 
fra frivillige og det krever ikke ekstra-
utstyr eller liknende, sier Hanekamhaug.

Hanekamhaug får støtte fra Bjørn 
A. Kristiansen, generalsekretær i 
Døveforbundet: – Stadig flere døve 
og sterkt hørselshemmede elever går 
 integrert på hjemskolene sine. For at de 
skal bli inkludert, ikke bare integrert, er 
det nødvendig at omgivelsene deres kan 
tegnspråk.

– Det er en økende erkjennelse av 
at norsk tegnspråk er et språk på lik 
linje med hvilket som helst annet språk. 
Mange er nysgjerrige på det og ønsker å 
lære, sier Kristiansen.

  

– Vi mener tegnspråk må bli et av valgfagene i ungdomsskolen, 
sier Mette Hanekamhaug (Frp) til Dagbladet. 

|  SMåSToff |

– Det har vært noen klager i det siste, og de har vi funnet 
igjen i målingene, sier styreleder David Ottesen, i Desibel 
Risavika til Solabladet. 

Ottesen understreker at de fem målingsstasjonene rundt 
i industriområdet er det første av sitt slag. 

–Det har tatt lang tid, men ingen andre har gjort dette 
før oss, og vi har derfor ingen å lene oss på. Vi lager veien 
mens vi går.

Det er enorme mengder med data som kommer inn fra 
disse målestasjonene og de må analyseres av Sinus, et firma 
som driver rådgivning og tiltaksvurdering primært innenfor 
fagområdet akustikk, før de blir bearbeidet og publisert.

Prosjekt støymåling
Samarbeidsprosjektet for å registrere støy i industriområdet Risavika, utenfor Sola, har vært 
varslet lenge, og nå har endelig mikrofonene stått på opptak i over en måned. 

Forskerne dyrket menneskelige hørsels-
celler fra såkalt stamceller, celler som kan 
utvikles til alle typer av kroppens celler.  
For å finne ut av om dette  fungerte, satte 
forskerne så inn hørselscellene i ørene på 
døve mus.

Resultatene viser at de menneskelige 
hørselscellene vokste sammen med andre 
celler i musenes ører og forskerne kunne 
se at de nye cellene også kunne sende og 
ta imot signaler.

Med andre ord har man, ifølge 
 forskerne selv, vist at det går at skape 
 fungerende menneskelige hørselsceller.

Dette er en stor oppdagelse innen 

hørsels forskning. Det er det første 
 forsøket som har lyktes med å behandle 
døvhet hos mus med stamcelleterapi, sier 
Helge Rask-Andersen, hørselsforskere 
og professor ved Uppsala Universitet. 
Han håper at stamceller i fremtida skal 
kunne kurere hørselskader hos døve og 
hørselshemmede mennesker. Dette er bare 
en studie og flere kreves, men det viser 
hvilken retning vi er på vei. Det vil nok 
gå mange år, men kanskje kan stamcelle-
terapi erstatte hørselsimplantat i fremtida.

Studien publiseres nå i den vitenskap e-
lige tidskriften Nature.
Kilde www.horsam.se

Spennende hørselsforskning

Frp vil ha tegnspråk inn i 
den norske skolen

Brittiske forskere under ledelse av Marcelo Revolta ved  
Universitetet i Sheffield, har lykkes med å dyrke frem nye hørsels-
celler som også har evne til å utvikle fungerende hørselshår.

Migrene og 
hørselstap
SSNHL (Sudden Sensorineural 
Hearing Loss) er heldigvis er meget 
sjelden sykdom hvor den rammede 
opplever et plutselig og uforklar-
lig hørselstap. Et annet navn er 
Idiopatisk SSNHL, hvor idiopatisk 
står for at årsaken til sykdommen er 
ukjent.

Nå har taiwanske forskere i 
en studie påvist en sammenheng 
 mellom SSNHL og migrene. I 
en studie sammenlignet man to 
 grupper av mennesker, en gruppe 
med  migrene og en uten. Det viste 
seg at migrene-gruppen hadde 
er forekomst av SSNHL som var 
 dobbelt så høy som i gruppa uten 
migrene. Det kan derfor se ut til 
at der er en  positiv sammenheng 
 mellom  migrene og sykdommen. 

SSNHL er en sjelden sykdom 
hvor migrene kan være en risiko-
faktor, men SSNHL er fortsatt en 
sykdom hvor årsaken er vanskelig å 
forklare.

www.horsam.se

|  SMåSToff |

mette Hanekamhaug vil ha 
tegnespråk inn i skolen  
foto: Børge sandnes/frp media

Her er noen sitater fra svaret som kom 
fra kommunikasjonsdirektør Rune 
Indrøy:

«…Ingen vil være tjent med direkte-
teksting som til tider er uforståelig og 
virker mot sin hensikt eller som skaper 
pinlige oversettelser og som vil sette 
målgruppen samt TV2 i et dårlig lys…»

«…Det er derimot ikke mulig å 

sette tekst på nyhetsanker som snakker 
fritt, uten bilde i bakgrunnen og uten 
manus…»

«…Vi i TV 2 Gruppen har som mål 
å finne løsninger som er hensiktsmes-
sige for alle parter i tiden fremover. Da 
kostnadene blir for høye og teknologien 
fra automatisert teksting ikke er på et 
tilfredsstillende nivå i dag, kan ikke 

TV2 Gruppen gi noen garantier i første 
omgang…»

– Vi er svært skuffet over svar-
et fra TV2, men vi vil jobbe videre 
med denne saken både overfor TV2, 
Kulturdepartementet og Stortingets 
 kulturkomite, sier generalsekre-
tær i Norges døveforbund, Bjørn 
A.Kristiansen, til Døves tidsskrift.

TV2 sier nei til direktetekst
Et halvt år har de brukt til å  innhente 
kunnnskap både fra inn- og utland. Nå 
er det kommet svar fra TV2 på kravet fra 
Norges døveforbund, Hørselshemmedes 
landsforbund og Pensjonist forbundet om 
at TV2 må gå i gang med å direktetekste 
programmene.
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Nå har vi hatt nesten et år med konsignasjonslager. Vi får stadige 
tilbakemeldinger fra firmaene om hvordan dette byr på vanske-
ligheter økonomisk i både den ene og den andre retningen. Selv 
rekker vi bare å stønne litt innimellom og forsøke å forholde 
oss til nye beskjeder.

Det er vel ingen hemmelighet at vi alle ønsker oss tilbake til 
det systemet vi hadde tidligere, men som ansvarlig for å telle 
opp høreapparatlagrene her hos oss, har jeg fått lov til av sjefen 
min å sette opp en liste over alle de utfordringer jeg møter hver 
eneste dag – og de jeg møter hver 3. måned når vi skal telle opp 
lagrene.

spørsmål som dukker opp i kjølvannet av  
konsignasjonslageret:
– Når skal apparater sendes i retur?
– Etter utlån – levert inn?

–  Skitne/godt brukte apparater kontra lite brukt/ 
pent behandlet?

– Etter 5-6 mnd utlånstid?

–  Hvor mye informasjon er det ønskelig/forsvarlig å gi om 
pas. som har hatt app på lån?

– Hva skjer med den informasjonen?

–  Skal apparatene lånes ut om igjen selv om det er  
gått 4-5 mnd?

– Skal leverandør ha info om alle som har lånt apparatet?

–  Skal originalemballasjen inn sammen med apparatet?  
Hvordan forholder vi oss til dette?

–  Kunne det vært informert fra leverandøren, sammen med 
hvert enkelt høreapparat, om ansvar, returrett, lånetid?

–  Skal utleveringsdato og utlånsdato for behold apparat  
være lik? 

–  Da vil pasienten måtte betale egenandel uansett hvor lenge 
de har lånt apparatet, men de vil også være registrert med 
utlånsdato som basis for 6-årsregelen.

listene som skal gjennomgås         
– Listene skrives ut på papir. 
–  Rekkefølgen på disse gjør det vanskelig å effektivt kunne 

sjekke lager. 

–  Elektronisk lager hos oss er basert på en kombinasjon av 
serienummerrekkefølge og høreapparattype. 

–  Listene vi får er basert på salgsdato eller høreapparattype. 
–  Dette gjør at hvert enkelt serienummer må letes opp både 

fysisk og elektronisk. 

–  Da vi ikke har løpende serienumre på apparatene på fysisk 
lager, tar dette en del tid. (Rundt regna en halv dag for hvert 
firma på de større lagrene)

–  Hvor mye info skal dere ha på apparatene som telles opp?
–  Vi har mulighet til å sende elektroniske lister med mulighet 

for å endre rekkefølge på datoer, serienummer eller høreap-
parattype, hvor det også kan stå status på apparatene på la-
ger, samt navn og kommune på de som har apparatene på 
utlån (men personnummer, ikke fødelsdato)

–  Hvorfor kan ikke disse listene sendes firmaene som excell-
dokumenter på epost, i stedet for at listene skal sendes på 
papir til oss?

–  Ser fordeler med dette: Vi sjekker fysisk lager, merker de 
apparatene vi evt ikke finner, dere sjekker opp med det dere 
har av info.

–  At vi får lister med apparater som også inneholder apparater 
som har vært returnert, gir oss inntrykk av at dere ikke har 
system på hva leverandøren har tatt imot. Vi krever at leve-
randøren har like oppdaterte lister som oss.

–  Dersom denne ordningen vedvarer, er det ønskelig med en 
rutine på innsendingsdatoer framfor å få brev i ettertid, der 
datoene vi skal sjekke er forskjellig fra firma til firma. 31. 
desember, 31. mars, 30. juni, 30. desember bør være satte 
datoer for utskriving av lister for begge parter.

–  Vi kan IKKE koble til apparater der serienummer ikke tyde-
lig er skrevet på apparatene. 

–  Noen apparater er serienummeret limt på, andre er det inn-
gravert.

–  I de fleste tilfeller er det etter en tids bruk nærmest umulig å 
lese av på selve apparatene.

–  Det er  ikke anledning til å sitte og koble opp hvert enkelt 
apparat på lager, for å sjekke serienummer i programmene.

Det er full mulig at noen av svarene på disse spørsmålene 
allerede er gitt, enten i et eller annet dokument som underteg-
nede ikke har rukket å lese mellom opptelling, listesjekk og 
faktiske pasientkonsultasjoner (for det er faktisk dem vi helst 
skal bruke mest tid på!), men jeg tenker  at både LFH og NAV 
kunne hatt nytte av å se på hvilke utfordringer vi møter, og ikke 
minst vite at det sitter audiografer rundt i det ganske lang og 
bruker 2-4 dager på disse listene, i stedet for å ta inn pasienter.  

Er det rart at ventelilstene blir lange?

Mvh
Idril Cecilie
Audiograf
Sørlandet Sykehus HF

Åpent brev til NAV  
og Leverandørforeningen

 Arendal, 18.04.13

|  brev |

Et nytt nivå av 
mobil frihet

Made for
AndroidTM

www.resound.no/Services/
ReSoundControlApp

ReSound Control app krever ReSound Unite™ Telefonstreamer+ for å fungere. 
Varemerkene over eies og brukes av GN ReSound Group og dets datterselskaper. Apple og 
iPhone er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i U.S.A. og andre land. App Store er et 
servicemerke tilhørende Apple Inc. Android og Google Play er varemerker tilhørende Google.

ANDROID APP ON

NYE ReSound Unite Telefonstreamer+

Krystallklare telefonsamtaler - hvor som helst
Nye ReSound Unite Telefonstreamer+ gir akkurat det. Den 
sender også krystallklar stereolyd fra musikkspilleren direkte til 
høreapparatene - alt på en svært enkel og brukervennlig måte.

Mer enn det som møter øyet
Når brukeren ikke snakker i telefonen kan Telefonstreamer+ også 
brukes som en enkel fjernkontroll av høreapparatene. Eller den 
kan brukes sammen med den nye ReSound Control appen for å 
styre høreapparatene og Unite tilbehøret fra iPhone eller Android 
smarttelefon.

ReSound Unite Telefonstreamer+ er en del av den enestående 
Unite-serien med trådløst tilbehør. Fungerer sammen med ReSound 
Verso og ReSound Alera trådløse høreapparater. 

Pålitelig. Berikende. Brukervennlig.

www.resound.no
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Velkommen til EU-13
Meld deg på nå!

Påmelding før 15. september vil gi gunstigere priser

Kurset finner sted på Clarion Hotell Oslo Airport, 19. og 20. november 2013.  
Tema for dagene vil være kvalitetssikring av hørselsrehabilitering.

Hovedforeleser denne gang er dr. Robert Sweetow.  
Han er kjent for sine engasjerende forelesninger, og brede kunnskap innenfor audiologifeltet. 

Det vil i tillegg være flere innlegg fra andre forelesere,  
alle med fokus på temaet kvalitetssikring. Vi legger ut programmet så snart alle forelesere er klare.

Vi ønsker alle velkommen til Gardermoen!

Har du problemer med påmelding eller andre spørsmål, ta kontakt med Kristin Solstad hos KSCI. 
E-post: kristin@ksci.no eller tlf. 66 90 40 23, mb.tlf. 92 65 42 55

 

Velkommen til Etterutdanningskurs 2013
Clarion hotell oslo Airport 19. og 20. november

All påmelding skjer elektronisk.

Kursavgift mdl.:  
Påmelding før 15. september 1 dag kr.  500,- 2 dager kr. 1000,- 
Påmelding etter 15. september 1 dag kr. 1000,- 2 dager kr. 2000,-

Kursavgift ikke mdl.: 
Påmelding før 15. september 1 dag kr. 1000,- 2 dager kr. 2000,- 
Påmelding etter 15. september 1 dag kr. 2000,- 2 dager kr. 4000,-

Hotellpriser: 
Pris pr. døgn i enkeltrom kr. 1628,- 
Pris pr. døgn i dobbeltrom kr. 1468,-

prisen for rom inkluderer: overnatting, frokostbuffet, lunch med kaffe. fri kaffebufeet hele dagen. 
Pause med kake/frukt og grønnsaksbufeet i perioden 13.00-17.00. leie av konferansesal/møterom  
 
dagpakke pr. person pr. dag kr. 612,-  
dagpakke inkluderer: lunch med kaffe. fri kaffebufeet hele dagen. Pause med kake/frukt og grønnsaksbufeet i 
perioden 13.00-17.00 leie av konferansesal/møterom

festmiddag på torsdagen, pr. person  kr. 650,- 
festmiddagen inkluderer: aperitiff, 3-retters festmiddag, 1 glass vin til forretten, 2 glass vin til hovedretten og kaffe

Middag mandags kveld må hver deltager ordne selv.

fulltidsstudenter med gyldig studentbevis slipper og bet. kursavgift

registreringsavgift til konferansebyrået kommer i tillegg på kr. 387,50 pr. person

for mer informasjon og påmelding,  
gå inn på nAfs hjemmeside www.audiograf.no

|  |  eu | |  eu |



Studieleder arne vik, Program for audiografutdanning,  
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 
Den  konseptuelle delen av utprøvingsordningen er nå avsluttet 
og vi har sammen med fagmiljøene utarbeidet emneplaner i 
tråd med nasjonal standard (Nasjonalt kvalifikasjonsramme-
verk for høyere utdanning). I tillegg er det laget gjennomfø-
ringsplan for emnene. Emnene tilbys på høsten: første bolk i 
ukene 35-40 og andre bolk i uke 42-47. Dette er foreløpig en 
prøveordning som videreutdanning, og det vil ikke være stu-
dieavgift utenom ordinær semesteravgift ved HiST.

Fra høsten 2013 vil vi også kunne gjøre dette utdannings-
tilbudet tilgjengelig for autoriserte audiografer innenfor 
samme kvote, vanligvis tilsammen 2 studenter pr. emne. 
Utdanningen er på bachelornivå, dvs. studiepoenggivende ved 
kvalifisering til bachelorgrad. Hvis det er søkere både fra skolen 
og praksisfeltet vil det bli en fulltidsstudent og en videreutdan-
ningsstudent pr. sted. Fullstendig liste over emner og i hvilken 
bolk de tilbys, vil foreligge først når utlysingen foreligger. 

Her er en foreløpig liste:
• Eget valgt emne – Nettbasert
• APD (Auditive Prosesseringsvansker) – St.Olav
• Arbeidsrelatert rehabilitering – NAV Trondheim
• CI (Cochleære Implantater) – Rikshospitalet 
• Høreapparat – Vestre Viken Drammen
• Hørselshjelpemidler – NAV HMS Ålesund
• Store og kompliserte hørselstap – SSH Kristiansand
• Tinnitus – SSH Arendal
• Utredning – Haukeland 
Tilstedeværelse er ikke obligatorisk og vil kunne avtales med 
den aktuelle emneansvarlige.

Følgende informasjon hentet fra Gjennomføringsplan kan 
være nyttig:

som første arbeidskrav skal studenten skriftlig presentere 
en bruker/pasienthistorie*. studenten foretar her et intervju 
av en aktuell pasient/bruker, med den hensikt å få et 
dypere innblikk i pasienten/brukerens opplevelse av utred
ning/behandlingsforløp og møte med ulike fagpersoner og 
instanser. studenten utarbeider selv intervjuguide.
studenten samler dokumentasjon som er nødvendig for å 
kunne utarbeide anonymiserte pasient/brukerkasus som 
mappebidrag. Antallet kasus som samles kan variere, men 
studenten skal levere en selvvalgt kasusbeskrivelse som 
del av eksamensmappen.
ved slutten av fordypningsmodulen skal studenten ha et 
framlegg ved praksisstedet, for eksempel i forbindelse med 
intern eller pasientundervisning. dette framlegget er et 
arbeidskrav. her tar man utgangspunkt i et av de tidligere 
nevnte pasient/brukerkasus med en problemstilling som 
utdypes. form og innhold avtales med veileder. framlegget 
er også basis for essayet*, som er en del av eksamens
mappen og som omhandler et utvalgt tema eller en 
 problemstilling fra dette pasient/brukerkasuset.

*)Mal/retningslinjer for utarbeidelse av brukerhistorie og essay 
vil foreligge

Vurderingen vil være basert på en mappeeksamen med gradert 
bokstavkarakter. Innlevering av endelig eksamensmappe vil være 
onsdag i uka etter at emnet er avsluttet.

Nærmere opplysninger vil du kunne få ved Audiograf utdanningen.
Kontakt: arne.vik@hist.no

|  H iST |

Kliniske fordypningsemner  
i audiologi
Audiografutdanningen har i flere år, 
som en utprøvingsordning,  
samarbeidet med ledende fagmiljø 
om gjennomføring av 6 ukers  
kliniske fordypningsemner á  
10 studiepoeng. 

For å tilpasse Pure Micon trenger 
du den nye software, Connexx7.

Pure Micon er designet for å levere 
optimal balanse av lydkvalitet og 
hørbarhet for en helt individuell 
hørselsopplevelse. 

Med frekvensoppløsning i 48 kanaler, 
og båndbredde opp til 12 kHz, bringer 
Micon™ en helt ny dimensjon til 
Soundability: 

-miSound sikrer best mulig hørsel 
samtidig som den bevarer naturlig 
akustikk for rask aksept og enestående 
feedbackkansellering. 

-miFocus forbedrer retningshørsel og 
hørbarheten av høyfrekvente lyder 
for en enklere taleforståelse - selv i 
vanskelige miljøer.

-miGuide gir automatisk akklimatisering i 
enhver situasjon. Med en avansert 
læringsalgoritme, kan brukeren trene 
høreapparatet til det foretrukne nivået og 
gjenopprette naturlige lyder for en naturlig 
hørselsopplevelse. 

Pure Micon, høreapparatet som har alt! 

Stort forsterkningsområde (S, M, P og HP), 
Telespole, miniTek, tinnitusmasker, VC, 
IP67 (støv og vannsikkert). 

For mer info, ta kontakt med Siemens 
Høreapparater på tlf: 22 22 63 22

www.siemens.com/micon

              . Fordi fremtiden 
tilhører Soundability. 
Opplev den nye plattformen bak BestSound ™ Technology. Ny inno-
vasjon for en enestående hørselsopplevelse. 

Life sounds brilliant.

RZ_2150_SIEAT_0018_1_D8 Platform_Portrait.indd   1 24.08.12   10:40
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Tekst: Kristin vik, spesialrådgiver  
i deltas fag- og samfunnspolitiske avdeling

Som eneste arbeidstakerorganisasjon har Delta også vedtatt en 
egen medlemsgaranti der organisasjonen forplikter seg til å 
sette det enkelte medlemmets interesser og utviklingsmulig-
heter i sentrum. Kunnskap om utdanning og arbeidsliv sammen 
med bevissthet rundt egne interesser og muligheter er viktig 
for å lykkes. Arbeidslivet er i rask endring og blir stadig mer 
spesialisert. Teknologisk utvikling stiller også større krav til 
både den enkeltes kompetanse og til omstillingsevne. Det ut-
vikles nye yrker samtidig som etablerte yrker får nytt innhold. 
Folk skifter jobb oftere enn før, og flere ønsker å utdanne seg 
til et annet yrke. For mange er det en utfordring å orientere seg 
i jungelen av utdanningstilbud. Dette er noe av bakgrunnen for 
at Delta har vedtatt å utvikle en individuell karriereveiledning 
gjennom Delta Direkte som et satsingsområde i handlings-
programmet for 2013. Tjenesten skal publiseres i juni.

ser til danmark
Noe av inspirasjonen til denne satsingen er hentet fra den dan-
ske arbeidstakerorganisasjonen HK-kommunal som tilbyr råd-
givning om karriere og utdanning gjennom en egen karriere-
telefon. Tilbudet innebærer telefonisk coaching hvor målet er 
å gi medlemmer råd om hvordan de kan komme et skritt videre 
i forhold personlig utvikling i arbeidslivet.

godt mottatt i yrkesorganisasjonene
For å kunne utvikle en god karriereveiledningstjeneste, blir det 
viktig å finne ut hva Deltas yrkesgrupper og medlemmer ønsker 
og forventer. Deltas yrkesorganisasjoner er viktige i dette ar-
beidet. Karriereveiledningsprosjektet ble presentert på samlin-
gen for yrkesorganisasjonene i vinter for å kartlegge behovene 
til Deltas yrkesgrupper. Temaer yrkesorganisasjonene trakk 
frem som spesielt viktige, var råd om etter- og videreutdanning, 

finansieringsmuligheter, CV-hjelp, voksenopplæring, real-
kompetanse og omskolering. Yrkesorganisasjonene pekte også 
på at det blir viktig å synliggjøre tilbudet gjennom de riktige 
kanalene. Først da blir tjenesten tilgjengelig for Deltas med-
lemmer og godt synlig for potensielle medlemmer.

Karriereveiledning for 
deltas medlemmer
Kunnskap om utdanningsmuligheter og arbeidslivets behov blir stadig viktigere for alle.  
Derfor vil Delta tilby medlemmene individuell veiledning innen karriereplanlegging,  
kompetanseutvikling og jobbsøking.

|  delTa |

www.delta.no
Delta – en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Tlf: 02125. E-post: direkte@delta.no

Den første 
norske 
arbeidstaker-
organisasjonen 
med medlems-
garanti!

Delta er et felleskap som bruker kollektiv styrke til 
den enkeltes beste. Organisasjonen ivaretar 
medlemmenes interesser som arbeidstakere og 
yrkesutøvere. Medlemsforankring og demokrati er 
styrende i all virksomhet.

Overfor deg som medlem skal Delta:
 Sette dine interesser og utviklingsmuligheter, din   

 innflytelse og trygghet i arbeidslivet i sentrum.
 Møte dine behov og være en god 

 samarbeidspartner.
 Være lett tilgjengelig når du trenger det.
 Ha nødvendig kompetanse og bidra til resultater   

 som tjener deg og medlemsfellesskapet.

annonse_A4_medlemsgaranti.indd   1 03.01.13   10.31

fra satsinger i perioden 2013 til 2016 som ble vedtatt 
av deltas representantskap i 2012

delta skal: videreutvikle våre tjenester for å kunne tilby 
individualisert veiledning for medlemmene i forhold til jobb
søking, karriereplanlegging, kompetanseutvikling og andre 
sentrale forhold på arbeidsplassen.
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hjelpemiddelsentralen  
oslo og Akershus

|  Sl iK  Har v i  deT |

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus har ca. 290 ansatte og sentralen server innbyggerne i 
Oslo og Akershus som er ca. 1,2 millioner. 

For mere informasjon ring 23 25 61 00 eller besøk 
www.oticon.no

Alt slik du vil ha det
For å vise vår forpliktelse til å imøtekomme markedets 
forventninger, lanserer vi nå vårt nye og fleksible ITE- 
konsept. Med ALTA ITE- apparater når vi et helt nytt nivå 
innen design, fleksibilitet, produksjon og tilpasning.

Vi har snudd hver en stein i utviklingen av vår nye 
ITE - plattform. Det betyr at vi kan tilby dine brukere 
nøyaktig hva de vil ha- små, komfortable og robuste 
apparater, nøyaktig tilpasset brukernes hørselstap og 
lyttepreferanser. Vårt nye feedbacksystem,Feedback 
Shield, sikrer i tillegg taletydelighet og unik lydkvalitet.

Vi introduserer Oticons
  helt nye ITE konsept!
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Tekst: Christina Penne og Helena erstad  
foto: elizabeth H. glad, Nav Hjelpemiddelsentral oslo og akershus

På hjelpemiddelsentralen er vi tre audiografer som arbeider. 
Alle tre audiografer er ansatte som rådgivere på avdeling 
Rådgivning og Utredning, som består av faggruppene Hørsel-
Ask-Kognisjon, Syn, Forflytning-Barn og Bolig- Arbeidsliv. 
Til sammen er vi 40 rådgivere som arbeider på Rådgivning og 
Utredning. Helena Erstad og Anders Albertsen arbeider med 
fagområde Hørsel og Christina Penne arbeider med fagområde 
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Fagområde 
Hørsel består i tillegg til Helena og Anders av en audioinge-
niør, to audiopedagoger og en ergoterapeut.

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus har et 
ut prøvingssenter der bruker og terapeuter kan komme for å 
se og prøve en del av de forskjellige hjelpemidler man kan 
søke på. Utprøvingssentret er åpent mandag til fredag 10.00 
– 15.00 og det er drop in.  Vi har også dedikerte utprøvnings-
rom til de forskjellige fagområdene, der man sammen med 
en rådgiver kan få gjennomgang av de hjelpemidler som man 
ønsker se og prøve, en slik avtale må avtalers på forhånd. For 
å prøve FM utstyr og kommunikasjonshjelpemidler må hen-
visningsskjema: Hjelp til vurdering og utprøving sendes inn. 
En rådgiver fra aktuell faggruppe tar da kontakt for å avtale 
en time for utprøving og informasjon. 

Arbeidet på hjelpemiddelsentralen er forskjellig fra det å 
arbeide som audiograf med høreapparattilpasning. Vi har vi 
ikke noen tilpasning av høreapparater, men vi må alltid være 
oppdatert på de forskjellige typer høreapparater som er ute 
på markedet for å finne best mulig løsning til bruker ut fra 
hans/hennes behov. Som rådgivere består en stor del av 
arbeidsdagen vår av rådgivning og veiledning på mail og 
telefon.  Det bidrar til at mye av arbeidet kan gjøres ute hos 
audiografen eller ute i kommunen før bruker kommer til oss. 
Vi arbeider med tilpasning av tekniske hjelpemidler og hol-
der kurs både for audiografer, terapeuter og miljøene rundt 
brukerne. Vi har ukentlige tverrfaglige møter med våre kol-
leger på servicesenter og søknadsbehandling, der vi sammen 
ser på søknader og bestillinger som evt. kan behandles 
direkte, uten at bruker må møte opp til konsultasjon hos en 
rådgiver. Desto mer informasjon som står på skjemaene 
desto hurtigere behandles saken her hos oss. 

kurs
På vår aktivitetskalender på nav.no vil det ligge kurs som vi 
holder. Vi holder 2 kurs/år for audiologisk personell der vi 

informerer om rutiner ved søknad/henvisning og hørselstek-
niske hjelpemidler.

henvisninger og søknader 
nye regler
Den 1.mars 2013 fikk hjelpemiddelsentralene ny produkt- og 
prisavtale på hørselstekniske hjelpemidler. Det innebærer ran-
gering av produkter, noe som er nytt på hørselsområdet.

Det finnes en bestillingsordning på hjelpemidler og denne 
er rangert som nr 1. Søker man på utstyr med lavere rangering 
må det begrunnes hvorfor man ikke kan bruke nr 1 el 2 osv. 

Listen på hjelpemidler finner du på: http://www.nav.no/
Helse/Hjelpemidler/Produkt-+og+prisoversik

Det kan komme forandringer så det er lurt å følge med 
her.

når skal du søke og når skal du henvise til nAv 
hjelpemiddelsentral?
Skal brukeren prøve FM: henvis til oss. Da bruker du 
skjema: Hjelp til vurdering og utprøving + første side, som 
du finner på nav.no. Ikke send inn søknad samtidig. Den vil 
ikke bli registrert og må sendes inn på nytt etter utprøving/
utredning er ferdig.

For at vi skal kunne hjelpe brukeren trenger vi å vite mest 
mulig om han/henne. Send med audiogram, høreapparattype 
og hvilke program som er programmert. Hvis det ønskes FM 
mottaker på HA må vi vite hvilken farge som ønskes. Hvis 
dere bestiller mottaker fra leverandør sparer vi tid og minsker 
risikoen for feil farge/type. Hvis dere vet om syns- eller 
motoriske problemer så skriv det på henvisningen. Jo mer vi 
vet om brukeren desto bedre kan vi hjelpe.

Etter utprøving av FM: Vi sender mail til begrunner hva 
som er prøvd og at brukeren ønsker å beholde utstyret. Da 
ber vi dere søke på allerede utlånt utstyr og brukeren får det 
på varig lån.

Hvis du ikke vet hva brukeren skal ha, skal du ikke søke. 
Når det gjelder hørselstekniske hjelpemidler til hjemmet, 

så som varsling, forsterkertelefon og slynge/IR til TV finnes 
det Hørselskontakter i kommune og bydel som kan utrede 
behovet. De reiser hjem til brukere og kartlegger behov. De 
bestiller hjelpemidler som står på Bestillingsordningen og de 
følger opp brukeren.

Bruker som er i arbeid:
Her trenger vi H12 Hjelpeskjema for hjelpemidler/tiltak i 
arbeidslivet/arbeidsrettet aktivitet/utdanning Det skal bruker 
og arbeidsgiver fylle i og sende inn. Vi ønsker også audio-
gram.

hjelpemidler – tilbehør
Mange hjelpemidler er også tilbehør som audiografen kan gi 
til bruker. Hvis han har fått slynge/streamer fra leverandør og 
dere søker på TV-boks, er det viktig at det skrives i søknad en. 
Vi vet ikke hvilke hjelpemidler brukerne får av dere og da 
må vi ringe rundt og undersøke før søknaden kan effektueres. 
Det er viktig å huske på at den som leverer ut tilbehør har 
ansvar for innstallering, reparasjon og oppfølging.

hvorfor får ikke bruker det du søker på?
Noen ganger leverer vi ut andre hjelpemidler enn det er søkt 
på. Det kan komme av at søkt utstyr ikke lenger er prisfor-
handlet, bruker har tilsvarende utstyr fra før, leveringsproble-
mer fra leverandør eller at bruker ikke klarere å håndtere 
utstyr. Noen som er henvist for å prøve FM får samtalefor-
sterker i stedet grunnet motorikk- og synsproblemer.

motivasjonsfaktor
Jo mer informasjon vi får om brukeren desto bedre kan vi 
hjelpe. Det er viktig at bruker vet hva vi på hjelpemiddelsen-
tralen kan gjøre for ham/henne og hva de kan forvente av 
oss. Realistiske forventinger, alder og hvilke nivå bruker er 
på er viktig informasjon for oss og for et godt resultat.

Tilbudet kan variere  fra fylke til fylke og det er lurt å 
henvende seg til aktuell hjelpemiddelsentral for å få råd og 
veiledning. Husk på at vi er her for dere og brukerne. Har 
dere spørsmål er vi tilgjengelig på mail og telefon.

« Jo mer informasjon vi får om brukeren  
desto bedre kan vi hjelpe. »

 Christina Penne



audiografeN  2/2013     23

|  Hlf |

Tallene om hørsel fra Forsvarets rapport om helsetilstanden for 
norske soldater, er alarmerende lesning. Ikke fordi soldatene 
får hørselen ødelagt i tjenesten. Men fordi antallet som møter 
til førstegangstjeneste med hørselskader har eksplodert.

Antallet som møter til tjeneste i Forsvaret med hørselskader 
har økt fra én prosent i 2008 til syv prosent i 2012.

folkehelseproblem
– I samme perioden kan vi se at blodtrykket og BMI-en til 
soldatene har gått ned, det kan tyde på at de som kalles inn 
til tjeneste er i bedre form enn før. Derfor er dette med mar-
kant dårligere hørsel tall vi har merket oss, sier Einar Kristian 
Borud, overlege ved Forsvarets sanitet (FSAN) til VG.

FSAN og legene bak helserapporten vet ikke hva den 
 voldsomme økningen skyldes.

– Testmetodene våre er helt like som de har vært i en år-
rekke. Så dette er nok et folkehelseproblem, sier Borud.

Det er Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) helt enig i.
– Tallene fra Forsvaret er alarmerende. I prosent er dette 

en enorm økning, og et faretegn vi må ta svært alvorlig, sier 
generalsekretær Anders Hegre i HLF til VG.

 Og generalsekretæren har en klar hovedmistenkt for den 
store økningen:

– I dag ser vi hvordan svært mange går rundt med musikk 
på ørene hele tiden, enten det er fra mobiltelefoner eller andre 
MP3-spillere. Det kan være skadelig for hørselen om en ikke 
er forsiktig, sier Hegre.

600 000 nordmenn har nedsatt hørsel, 25 000 av dem er i 
aldersgruppen 20-34 år.

klar melding
Det er denne gruppen HLF nå frykter vil vokse.
– I dag mangler det dessverre gode tall om hørselsskader i be-
folkningen. Derfor er det meget positivt at Forsvaret kart legger 
dette. Kunnskap er grunnlaget for handling. Det bør være en 
klar melding til myndighetene som i disse dager  debatterer 
folkehelsen vår. Der er hørselstap omtalt som en stor helse-
utfordring, uten at det er foreslått noen tiltak for å møte utfor-
dringene, sier Hegre.

Han mener at unge nordmenn ikke kan nok om hørsels-
skader.

– Det er lav kunnskap om hvordan støy kan påvirke hørsel-
en og føre til skader. Ofte kan det være så enkelt som å kjøpe 
ordentlige ørepropper før konserten eller russetiden. En drøy 
hundrelapp er en billig investering i sin egen helse, sier Hegre.

 

hlF slår alarm om  
unges hørselsskader 
På fire år er antallet hørselskader blant nordmenn som møter til førstegangstjeneste syvdoblet. 
HLFs generalsekretær Anders Hegre betegner hørselsskader blant unge, som vår nye store  
helseutfordring.

Vann- og støvsikre høreapparater - 
det perfekte valg for en aktiv livsstil.

Phonak Norge AS 
Telefon: 23 00 32 60           
E-mail: info@phonak.no   
Internett: www.phonak.no         

Phonak Ambra M H2O
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Phonak M H2O 
tåler regnvær, 
svette og støv
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Valkommiteen har startet arbeidet med å finne aktuelle kandi-
dater og har noen navn på lista, men vil gjerne ha flere!

Man trenger ikke ha tidligere erfaring fra lignende verv, 
men det viktigste er at man er en engasjert og interessert au-
diograf. Noen møter vil det jo bli, men mest av alt lærerikt og 
morsomt.

Ta kontakt dersom dette er noe du kunne tenke deg , eller 

om du vet om noen som kunne passe i et slikt verv. Har du 
spørsmål er det også bare å ta kontakt.

Kontaktinfo: g.haukoy@medisan.no

Hilsen valgkommiteen
Anita Fredsvik, Gøril Haukøy og Monica Iversen Eide

Som du kanskje alt har fått med deg, avholdes det landsmøte og etterutdanningskurs  
18.- 20. november i år. På landsmøtet skal det velges en rekke nye representanter,  
både til verv i styret og til redaksjonen i Audiografen.

|  valg |

Vi trenger dEG!

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

NAF-modell A5 ramme.indd   1 22-01-09   15:46:10

Comfort Digisystem gjør talen  
tydeligere og tar bort forstyrrende  
bakgrunnsstøy før den når ditt  
høreapparat eller CI. 

Den renere lyden gjør det lettere å 
høre, forstå og være mer delaktig          
− av den grunn får du mer energi til  
både jobb og fritid.

Nå finnes det nye  
muligheter for deg å 
høre bedre på jobben.

www.comfortaudio.no  |  info@comfortaudio.no  |  Tlf 959 87 910

“Mer energi! Nå behøver  
jeg ikke å anstrenge meg  
så mye for å høre hva  
andre sier.”
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vibeke bang-larssen
 

I følge Helse- og omsorgsdepartementet er det i dag om lag  
66 000 personer med demens i Norge. Samhandlingsreformen 
peker på at antallet eldre vil stige i årene framover, og i Norge 
forventes en økning i personer over 80 år fra 325 000 i 2030 
til hele 500 000 i 2050. Dette betyr at antallet personer med 
demens også vil stige.  I klinikken møter vi som audiologisk 
personell også denne pasientgruppen.  Pasientene har gjerne 
kognitiv svikt og klarer dermed ikke å ta del i sin egen behand-
ling på samme måte som andre. Dette stiller oss overfor store 
utfordringer. 

I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kom-
petanseutvikling hos personalet i demensomsorgen er et viktig 
offentlig satsingsområde. Boka «Personer med demens» er et 
bidrag for å imøtekomme behovet for kunnskap på området.  
Den henvender seg i første rekke til studenter i etter- og 

 videreutdanninger i demens- og eldreomsorg, men kan gi god 
innsikt i og forståelse for hvordan det kan oppleves å leve med 
demens, også for andre yrkesgrupper. 

Sentrale emner i boka er blant annet kommunikasjon og sam-
handling, hva er demens, tilrettelegging og miljøbehandling, 
samarbeid med pårørende, veiledning av personalet, utfordrende 
adferd samt etiske, faglige og juridiske utfordringer. Boka er i 
hovedsak rettet mot møter og samhandling på individnivå, det 
vil si mellom enkeltpasienter og hjelpere. Gjennom boka følger 
vi Anna og utviklingen av hennes demenssykdom. Hvert kapit-
tel illustreres ved hjelp av hennes historie og hennes ulike møter 
med omgivelsene. Dette gir et godt innblikk i gjennomgangs-
figurens erfaringer og følelser relatert til demenssykdommen. 

Boka anbefales for den som ønsker større forståelse av hva 
en demenssykdom innebærer for den som blir rammet. Kanskje 
du gjennom økt kunnskap kan oppleve at dine møter og sam-
handlinger med pasienter med demens kan bli ytterligere me-
ningsfulle?

|  l iTTeraTurTiPSeT |

Personer med demens  
– møte og samhandling

Anne Marie Mork Rokstad 
og Kari Lislerud Smebye 
(red.) Akribe AS. 2008.

Ren og klar lyd - helt enkelt

Nye

Vi er stolte av lydoverføringteknologien i modeX. 
Våre ingeniører har fokusert på å få talen til å 
høres så naturlig ut som mulig. Elevens fokus 
skal være på læring og ikke på å prøve å 
forstå hva som blir sagt. Med radioteknologi 
som tillater et bredt frekvensområde og god 
dynamikk, blir lydoverføringen så god at man 
kan høre de forskjellige nyansene i språket.

Vi trenger ikke prøve å etterligne den naturlige 
lyden gjennom digital konvertering, men 
overfører heller lyden analogt og ukomprimert. 
Så lar vi høreapparater og CI  gjøre hva de 
gjør best - å tilpasse lyden til den enkeltes 
hørselstap.

modeX markedsføres i Norge av GN ReSound Norge AS, Pb 132 Sentrum, 0102 Oslo, Tlf 22 47 75 30 
E-post: info@gnresound.no, www.resound.no

Det lover godt for framtidens hørselsomsorg at 
NASU kan enes om framtidige mål og utfor-
dringer.

Skal vi skape en god hørselsomsorg, må 
bruk ere og fagmiljøene samarbeide godt. Og 
fagmiljøene samarbeider godt seg imellom.
NASU har møte to ganger i året.

Møte i norsk audiologisk samarbeidsutvalg
Støtte til Helsedirektoratets konklusjon om mer hørselsfaglig kunnskap i kommunene var blant 
det Norsk audiologisk samarbeidsutvalg (NASU) ble enig om, på sitt møte 12.april 2013.

ØnH-spesialistene v. Haakon Arnesen, 
audiofysikernes oddbjørn Arntsen, 
audiopedagogenes guri engernes nilsen, 
Hlfs intreressepolitiske leder, merete j. 
orholm, audiografleder Håvard ottemo 
paulsen og Hlfs fagsjef prosjekt, steinar 
Birkeland var samlet på Brynseng.  
foto: Tor slette johansen, Hlf



audiografeN  2/2013     2928     audiografeN 2/2013

Hørt på eldresenteret:
–  Jeg tror vi snart får tenne på lyset, for snart er 
det så mørkt at vi ikke hører hva vi sier..!

Dyretekke
5-åringen Simon hadde nettopp fått en kattunge, 
som han sitter og stryker over pelsen. Plutselig 
begynner katten å male. Da skvetter gutten opp 
og roper: “Mamma, mamma! Jeg har startet 
katta!”

|  HuMor- 
HJøNeT : )

|  uMaSKerT Espen Flyum  |

Til ungdommen – skrev dikteren Nordahl Grieg. Og det 
trengs. Denne uka er EU-ministrene samlet i Paris for å dis-
kutere akuttiltak for å bøte på den skrekkelige arbeidsledig-
heten. I Spania og Hellas er nærmere halvparten arbeids-
ledige. Revolusjoner er skapt av mindre ; som for eksempel 
toalettpapir.

 For mer enn 70 år siden publiserte John Maynard Keynes 
boken: The General Theory of Employment, Interest, and 
Money. Dette var en bok som ble oppstarten til den 
keynianske revolusjon i økonomiske vitenskap – fødselen til 
makroøkonomi som et nytt og viktig emne for samfunns-
økonomisk forskning og undervisning, eller sagt på en mer 
tabloid måte: Statens vilje til å pumpe penger inn i økono-
mien i nedgangstider fører til økt vekst. Kanskje blir dette 
mantraet igjen når EU får lagt en slagplan.

 Likevel er det et faktum at den oppvoksende slekt i store 
deler av Europa ikke får nyte godt av det EU var tenkt som; 
en inkubator for handel og fremgang. Som følge av denne 
håpløsheten advares det nå mot strømninger i mange land. 
Strømninger som får tankene til vandre 60 – 70 år tilbake i 
tid. I den tidligere Østblokken, og delvis i Hellas og Italia, er 
fascismen på fremmarsj. Eller som en napolitaner sa på TV: 
Italienere kan velge mellom pest eller kolera – underforstått 
”Cosa Nostra” eller deres skandalebefengte Berlusconi. 

 I stedet for å bruke Keynes pengepumpeteori har EU hit-
til nøyd seg med å støtte land som sparer og strammer inn på 
ytelser til borgerne. Hellas er på en hestekur som får lav-
karbo-dietter til å ligne matorgier. Grekerne er nå to hakk inn 
på beltereima og mange venter på smellet. Den amerikanske 
økonomen Joseph Stiglitz, som vant Nobel-prisen I økonmi I 
2001, mener Hellas har skrevet under på en selvmordpakt 
med EU.

 Ser man på våre siste revolusjoner er det ikke rare gnis-
ten som antente. Noen husker kanskje ”skuddene i 
Sarajevo”, epleselgeren i Tunis, facebook-revolusjon i Egypt 
– og som en av de mer kuriøse: do-papirrevolusjonen i 
Venezuela.  Etter Hugo Chavez ´bortgang ble i april Nicolás 
Maduro valgt til president i Venezuela. Arven etter Chavez 
var som å arve sementblanderen til svigerfar: Full av gam-
mel sement, tung og uhåndterlig, og som virket av og til. 

 Chavez med sin marxistiske doktrine overtok med løfte 
om at fattige skulle få bedre levevilkår, noe han delvis klarte 
takket være en høy oljepris, politisk detaljstyring og 
”spontan økonomi” uten plagsom parlamentarisk innblan-
ding. Slik som den gangen lærerne møtte opp i hagen til 
Chavez og ba om mer lønn. Chavez syntes dette var et så 
friskt tiltak at han like godt doblet lærerlønnen samme etter-
middag.

En uventet konsekvens av Chavez ´detaljstyrte økonomi 
fikk vi mai – en måned etter innsettelsen til Maduro. 
Venezuela var tomt for toalettpapir. Den dødssyke Chavez 
hadde glemt å bestille. Opposisjonen demonstrerte i gatene 
og satte fyr på biler. I dag ler resten av regionen seg skakke 
av Maduros siste forsøk på å bedre forsyningssituasjonen. 
Med brask og bram forkynte han at regjeringen hadde haste-
bestilt 50 millioner ruller toalettpapir fra utlandet. Ettersom 
det bor 30 millioner mennesker i Venezuela regnet opposi-
sjonen raskt ut at så dette bare ble halvannen rull per innbyg-
ger. Den forventede politiske effekten av bestillingen gikk i 
dass, for å si det slik.

 Da er det lettere å være radikal i Olje-Norge. Vi mangler 
verken dopapir eller sedler. Like fullt står vi overfor et av de 
mer spennende valg i nyere tid. Stoltenberg er svært populær 
blant folk, men ikke hans regjering. Ap og Stoltenberg er 
likevel bundet til masten i den rødgrønne skuta og må sloss 
mot en sentrumsløsning eller et mørkeblått alternativ på den 
borgerlige siden. Det eneste vi kan si med sikkerhet er at 
EU-medlemskap ikke blir noe tema i valgkampen eller i den 
kommende regjering. Et turbulent EU preget av krise og revo-
lusjonære tendenser, er ingen vinnersak. Anner ledeslandet er 
ikke lenger noe skjellsord.

 

EU AVSKjEdIGET  
– På rødT (do)PAPIr

Interacoustics Norge, Postboks 404 Sentrum, N-0103 Oslo 
Telefon: 23 25 61 00,  epost: info@interacoustics.no | www.interacoustics.com

• Komplett klinisk audiometri
• Integrert HiST Norsk taleaudiometri (Tillegg)
• Komplett PC-integrasjon (EMR / NOAH / XML/ UDITBASE plug-in)
• Mulighet for IG verifi sering av høreapparat-tilpasningene
• Audiometrisk tastatur (Tillegg)

Equinox

PC audiometer  

EQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOX
• Komplett klinisk audiometri
• Integrert HiST Norsk taleaudiometri (Tillegg)
• Komplett PC-integrasjon (EMR / NOAH / XML/ UDITBASE plug-in)

EQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOX
(EMR / NOAH / XML/ UDITBASE plug-in)

• Mulighet for IG verifi sering av høreapparat-tilpasningene
(EMR / NOAH / XML/ UDITBASE plug-in)

PC audiometer  

EQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOXEQUINOX
Audiometrisk tastatur



Vi søker autorisert audiograf 
til vårt salgsteam
Til vårt salgsteam i Oslo søker vi etter en autorisert audiograf med faglig kunnskap. Du vil ha ansvar for 
salg av høreapparater med tilbehør overfor utvalgte kunder og bistå våre kunder med support, 
opplæring og informasjon. Vi ønsker deg som har teknisk innsikt, gode kommunikasjonsevner og evne 
til å bygge opp gode relasjoner. Er du glad i å reise, er utadvendt og har stå-på vilje, så kan du være 
rette person for denne stillingen. Du må ha førerkort for bil og være bosatt i Oslo/omegn. Du kommer 
til å jobbe i et hyggelig miljø med mange forskjellige arbeidsoppgaver med vekt på support og salg. 

Kontakt salgs- markedssjef Bredo Berge på 22473137 / bberge@gnresound.no for ytterligere 
opplysninger eller send din søknad.

GN ReSound Norge AS
Postboks 132 Sentrum
0102 Oslo
info@gnresound.no
www.resound.no

ReSound spesialiserer seg på forskning og utvikling av høyteknologiske høreapparater og 
hørselstekniske hjelpemidler. Vi leder an utviklingen av trådløs teknologi som gir stadig flere 
mennesker med hørselsproblem en lettere hverdag. 
De ansatte arbeider sammen over hele verden for å forbedre livskvaliteten til mennesker med 
hørselsproblem. I Norge er vi et team på 27 entusiastiske medarbeidere som vil være kjent for å 
levere de beste produktene og den beste servicen i markedet. 

Prøv X series fra Starkey. Den mest omfattende 
høreapparatserien du kan tenke deg. En totalpakke 
fra cic til super power bte, inkludert det minste 
rite-apparatet med telespole, retningsmikrofon og 
touchkontroll. Alle custom-apparater kan leveres 
med 70 dB gain. NB! Vi fjernet feedback i 2006.

Det finnes en X Series til alle!

www.starkey.no

16 kana le r   16  bånd   
vo i ce  iQ2    talebevaring 

spektral iQ frekvenstransponering

intuitivt  enkelt  automatisk  super power
 audioscapes miljøadapsjon              

purewave feedbackeliminering   i n v i s i o n       
dynamisk  re tn ingsv i r kn ing  

sanntids speechmapping live real 

ear  tilvenning  sweepteknologi      touchkontroll 

 p e r s o n l i g
t2 remote fjernkontroll med mobiltelefon 

feildiagnose  hydrashield2  vanntett støvsikker 

oleofobisk  IP67     omfattende datalogg 

 4 minner  telespole

automatisk telefonrespons autospole   

12.08-13

20.06-13



returadresse:
renate Berg
skadbergbakken 1, 4050 sola

Ved flytting eller endring av arbeidsplass må dette endres
på www.audiograf.no eller ved  www.delta.no.


