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www.siemens.no/hearing

Godt spørsmål. Det tar nok fremdeles litt mer enn ett minutt å gi en pasient optimal hørsel,
men prosessen går mye raskere enn før. Med 130 års erfaring fra bransjen, vet vi at en audiografs
hverdag ofte handler om effektivitet og det å gjøre avansert teknologi enkelt for brukeren. 
Nettopp det handler det om; hvordan du som audiograf enklere og raskere kan sørge for god 
hørsel. Integrerte arbeidsprosesser som iScan og eOrder, gir en enkel første tilpasning i Connexx.
Siemens høreapparater tilpasser  seg brukerens daglige utfordringer, kombinert med rask support
fra våre audiografer. Derfor får du mer tid til dine pasienter. 

Kan vi høre bedre 
på under ett minutt?
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Da er vi i godt i gang med det nye året 
2010.  De olympiske lekene er over, 
snøen begynner endelig å smelte og NRK 
sender på en og samme dag skirenn fra 
Holmenkollen og serieåpning i fotball. 
Du, hvor deilig det er å kjenne vår i lufta! 
Med våren i år kom også nye apparater 
på kontrakt. Men hvordan følge reglene 
slik NAV vil at vi skal følge dem? Det 
skulle vi forhåpentligvis få greie på den 
3.februar, da NAV inviterte til møte. Hvor 
opplyste vi ble er vel noe uklart, men vi 
prøver her i Audiografen å gi et innblikk i 
hva som kom fram på møtet. 
Under de olympiske lekene kunne man 
lese i The Wall Steet Journal om mysteriet 
Norge, at vi blir ikke verdsatt vår innsats. 
Et lite land med 4,7millioner  
innbyggere som klarer å ta hjem 23 
medaljer!  Dette blir skyflet bort fra andre 
nasjoner med at vi er født med ski på 
bena. Er det sånn med oss audiografer 
også? En liten gruppe som gjør en god og 
viktig jobb, men hvor alle de andre tror at 
vi «bare» kobler til apparatene og skyver 
pasienten ut døra? Jeg blir litt provosert 
av årets kontrakt, jeg. Kan få følelsen av 
at NAV tror vi tidligere har kastet  

apparater etter pasientene og at det ikke 
har vært noen samhandling mellom  
audiograf og pasient, så nå forteller de oss 
hva vi skal tilpasse. Nei, valg og  
samhandling har tidligere blitt utført og 
det skal vi forsette med.  
Vi har tidligere presentert postere som er 
blitt gjort av fjorårets studenter. Disse er 
resultat av en posterkonkurranse utlyst av 
audiografutdanningen. Både Vancouver 
og Holmenkollen fikk sine vinnere, det 
gjorde også denne konkurransen. I dette 
bladet får dere presentret vinnerposteren, 
og du får hilse på heldige. 
Så drastisk som snøen forhåpentligvis 
minker, sank også søkerantallet ved  
Audiograf -utdanningen i fjor. Dette blir 
også kommentert i et jobb- og  
utdanningsbilag i Aftenposten. På den 
måten kom vi i media, men kanskje av 
andre grunner enn vi ønsket. Vi få se an 
om all «reklame» er god «reklame» da 
nye søkertall kommer inn mot sommeren. 
Vi har spurt noen audiografer om sine 
grunner til de ble audiograf og hvorfor 
fremtidens studenter bør søke.
Viktig er det uansett at vi alle tar styrets 
oppfordring. Vekk interesse rundt  
audiografyrket sånn at vi får flere søkere, 
og i fremtiden blir flere audiografer.  
Ønsker dere alle en god påske!

Snakkes!

Leder
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K O M M U N I K A S J O N S L Ø S N I N G E R  F O R  H Ø R S E L S H E M M E D E 

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

Z≤n med HydraShield™ er et nesten 100% vannavstøtende 
høreapparat. Z≤n har vunnet hele fem anerkjente design-
og teknologipriser. Les mer på www.starkey.no

Tørr bak ørene?
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NAF
Styret informerer

Gode produkter innen høreapparat og 
andre tekniske hjelpemidler gir mange 
hørselshemmede muligheten til å være 
en ressurs fremfor å bli definert som en 
svak gruppe. Det må ikke glemmes at god 
hørselsomsorg er mer enn bare tilpassing 
av høreapparat. Mange hørselshemmede 
trenger tettere oppfølging nær hjemstedet 
og arbeidsplassen enn hva spesialist-
helsetjenesten per i dag kan tilby. Mange 
hørselshemmede lever dessuten i en 
hverdag hvor de mangler forståelse for sin  
funksjonshemming. Audiografen har 
kompetanse til å forstå og til å være 
en sentral fagperson hvor den hørsels-
hemmede kan søke råd.
 
Skal hørselsomsorgen bli bedre må
kompetansen i kommunene økes. Det er
ingen tvil om at kommunale hørsels- 
kontakter og likemannshjelpen via HLF
gjør en uvurderlig lokal innsats, men de 
har likevel til felles at de ikke har hørsels-
faglig bakgrunn. I nyhetene i denne uka 
kunne vi høre at høreapparater for  
100 mill. ligger i skuffene. HLF påpeker 
behov for styrking av kommune-
helsetjenesten og et tettere samarbeid 
mellom offentlig og frivillig sektor. Norsk 
Audiografforbund påstår audiografen er 
en viktig yrkesgruppe som trengs nær 
brukeren og i kommunene! Det er ikke 
dyrere å ansette en audiograf i kom-
munen, evt. inter-kommunalt, enn å 
ansette ergoterapeut til å gjøre audiograf-
jobb. Her er det snakk om rett person 
på rett sted - til det beste for alle parter. 
Samhandlingsreformen er fremdeles ikke 
vedtatt – og vil i lang tid bare være ord på 
papir, men vi må bruke sjansene som lig-
ger der. Forbundet vil ha særlig fokus på 
dette framover. Vi vil også styrke samar-
beidet mellom de ulike  
audiologiske profesjonene og øre- nese- 
hals – spesialistene. Det er viktig at 
brukere i fremtidens hørselsomsorg tilbys 
et medisinsk- audiologisk forsvarlig 
tilbud. 

Sykefravær er en het diskusjon.  
Audiografen står midt i dette. Vi må ta 
vare på de hørselshemmede og holde de 
i samfunnsaktivitet og i yrkesliv, men vi 
må også ha en arbeidsdag som ivaretar  
audiografer. Det er bekymringsverdig å se 
statistikk for økning av antall  
hørselshemmede opp mot nedgang i 
søkere til Program for Audiograf- 
utdanning. Oppfordringen gis herved til 
dere alle – vær stolte av yrkes- 
utøvelsen og vekk interesse hos  
potensielle studenter: Vi må bli flere!

Poliklinikkforskriften er endret og «lege» 
er blitt erstattet med «helsepersonell».
Gruppen som kan kreve refusjon fra 
folketrygden er blitt utvidet. Her nevnes 
vi spesielt. Audiografer er nå fullt ut  
synlige i systemet for de fleste aktiviteter 
og vi kan nå vise at vi ikke er en utgifts-
post på budsjettet. Denne endringen 
gjelder helsehjelp som utføres poliklinisk 
ved statlige helseinstitusjoner og helse-
institusjoner som mottar driftstilskudd fra 
regionale helseforetak.

Første februar startet første del av  
kontrakten om nye høreapparater på  
kontrakt med NAV. Andre del blir 
gjeldende i løpet av våren. Link til  
utdypende informasjon finner dere på 
www.audiograf.no 

Invitasjon til Landsmøtet 4.-5.  
november vil dere finne i dette bladet, og 
programmet er nesten klart. Vi håper så 
mange som mulig får ryddet dagene og 
får innvilget fri + penger til kurs.  
(ps: Det er penger å spare på å melde seg 
på før 1. oktober.)

Vi audiografer er jammen heldige: Hver 
dag på jobb har vi en gylden anledning til 
å gjøre virkelig forskjell i et annet  
menneskes liv. Det er en gave. 
Bruk gaven godt!

Hilsen oss i styret
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 Velkommen til landsmøte med kurs 2010 

Royal Garden Hotell Trondheim 4. og 5. november 

All påmelding skjer elektronisk. 

 

Kursavgift:     
     

Påmelding før 15. september 
 

1 dag  kr. 750,‐  2 dager kr. 1500,‐ 

Påmelding etter 15. september  1 dag kr. 1750,‐  2 dager kr. 2500,‐ 
     

Hotellpriser:     
     

Pris pr. døgn i enkeltrom 
 

        kr. 1145,‐ 

Pris pr. døgn i dobbeltrom    kr. 1245,‐ 
     

Prisen for rom inkluderer: Overnatting, frokostbuffet, trådløs nettverkstilgang, fri tilgang til 

rekreasjonsområdet med svømmebasseng 
     

Dagpakke pr. person pr. dag    kr. 525,‐ 
     

Dagpakke inkluderer: Lunchbuffet eller dagens 2retters lunch med kaffe. Kaffe og tebuffet 

med frukt, nøtter etc., ettermiddagsbuffet med kake etc. og leie av konferansesal. 

Alle må betale dagpakke, også de som bor på hotellet. 
     

Festmiddag på fredagen, pr. person    kr. 900,‐ 
 

Festmiddagen inkluderer: Aperitiff, 3retters festmiddag, 1 glass vin til forretten, 2 glass vin til 
hovedretten og kaffe 

 

Middag onsdags kveld må hver deltager ordne selv. 
 

Fulltidsstudenter med gyldig studentbevis slipper og bet. kursavgift 
 
Registreringsavgift til konferansebyrået kommer i tillegg. 
 
 

For mer informasjon og påmelding, gå inn på NAFs hjemmeside 
www.audiograf.no 
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Landsmøte 2010‐ Foreløpig program 

Her kommer programmet for landsmøte med kurs. Vi jobber med detaljene, men 

hovedpunktene i tema er tinnitus, hørselsomsorg og samhandlingsreformen. 

Torsdag 4.november 

08.30-09.00          Registrering 

09.00-09.45          Status i arbeidet med tinnitus i Norge (Overlege Haakon Arnesen) 

09.45-10.15           Audiografens/Audiopedagogens rolle i tinnitusbehandlingen  

10.15-10.45           Pause 

10.45-11.30           Helse- og omsorgsdepartementet orienterer om samhandlingsreformen  

11.30-12.30           Lunsj 

12.30-13.15           Forelesning  

13.15-13.45           Pause 

13.45‐16.45             Landsmøte  

16.45-17.00         Pause 

17.00                    Kick off etter landsmøte 

                              ”Sett deg ikke på en stol med tre bein” Øyvind Neraas 

20.00                    Middag 

 

Fredag 5.november 

08.30‐10.00              Landsmøte med valg  

10.00-10.30          Pause 

10.30-11.30          Stressmestring og arbeidsglede 

11.30-12.30          Lunsj 

12.30-15.00          Stressmestring og arbeidsglede m/pauser 

 

Programkomiteen håper dette gir inspirasjon til å være med på dette arrangementet. 

Vi gleder oss til å møte dere i Trondheim. 



8

Gi brukeren en opplevelse av Surround Sound

GN ReSound AS  -  Tlf: 22 47 75 30  -  post@gnresound.no  -  www.gnresound.no

Akkurat som når man går fra et par vanlige høytalere til et komplett surround system, 
vil ReSound Live gi brukeren en opplevelse av en rik og fullverdig lydkvalitet. ReSound 
Live med Surround Sound hjelper brukeren til å lokalisere hvor lydene kommer fra. En 
unik opplevelse av tilstedeværelse. Uansett hvilket lyttemiljø man befinner deg i vil lyden 
oppleves slik den er ment å oppleves. Lyd i detaljer. Lyd i Surround Sound.

- en ekte høreopplevelse!

FIRE LYTTEPROGRAMMER  NYESTE TEKNOLOGI  PIPER IKKE 

SURROUND SOUND  OPPKOBLING TIL FM  FLERE MODELLER

OPPKOBLING TIL BLUETOOTH MANGE FARGEVALG  ET HAV AV MULIGHETER

Jabra BT3030

Trådløs telefonløsning 
Tilbehør til ReSound høreapparater

Trådløs Bluetooth-overføring via halsslynge til 
høreapparat med telespole

Jabra BT3030 bestilles hos oss. Kontakt oss for mer informasjon!
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Hvordan gjør vi det. 
Lovbestemmelsen mot alders- 
diskrimAudiografen står fritt til å 
velge under hvilke post du vil  
kategorisere din pasient, men så skal vi 
forholde oss til rangeringen. Hvordan 
gjør vi dette? Må vi prøve ut alle  
apparatene selv om vi ser at nummer 
fire på lista vil passe til pasienten?  
Hva er en god nok grunn for å hoppe 
over en på lista? Dette var spørsmål 
som blant annet kom opp. Her er det 
du som audiograf i lag med pasienten 
som fortsatt bestemmer.  Alt handler 
om å begrunne valget du/dere har 
valgt. Du kan gå rett til produkt fire på 
listen dersom du som audiograf kan  
begrunne at det er til det beste for 
pasienten.  Begrunnelsen skrives i 
journalen og det trengs heller ikke å 
begrunnes ytterligere i høreapparat-
søknader som brukes hos  
avtalespesialister. Begrunnelse i  
journalen er altså nok. 

Ettersyn
Hvordan skal man få et ettersyn av 
dette? Om nummer fire eller  
nummer ti er blitt mer brukt enn 
nummer en vil dette først vise seg når 
salgstallene kommer inn ved hvert 
kvartal. NAV skal holde oppsyn  
med dette og eventuelt ta dette til  
etterretning ved neste anbudsrunde. 
Det vil ikke la seg gjøre å noen  
audiografer for feil begrunnelse da 
NAV ikke har innsyn i journalene.
Under møtet kunne man lett få  
inntrykk av at NAV trodde vi tilpasset 
hva som helst av apparater til hvem 
som helst. Sannheten er vel at ved de 
tilpasninger som er blitt gjort, som 

gjøres nå og vil bli gjort i fremtiden, 
er det en dialog mellom pasient og 
audiograf som sammen kommer frem 
til det beste alternativet. Slik skal det 
forsatt være. Det positive med den nye 
kontrakten er at vi nå må nedtegne de 
begrunnelser om hvorfor vi velger som 
vi gjør og på den måten blir vi mer 
bevisste på jobben som utføres. 

Uklarheter
Det gjenspeiler klipp og lim i  
dokumentet da det under  
«fjernkontroller» står følgende:  
«Dersom brukeren har vansker med 
å betjene kontrollene på apparatet, 
f. eks. ved nedsatt førlighet, kan en 
trådløs fjernkontroll være til hjelp. 
Dette er ikke noe som alle høre- 
apparatbrukere har rett til.» 
Da fjernkontroller nå blir dekket fullt 
ut av NAV skal disse kun føres opp  
på garantikortet ved tilleggsutstyr. 
Dette er endinger som sannsynlig 
vil komme når NAV på nytt sender 
dokumentet for godkjent redigering til 
Direktoratet. Det ble likevel pekt på 
at fjernkontroller skulle tildeles etter 
sunn fornuft og ikke «kastes» etter 
pasienten, fordi det er gratis.  
Her gjelder det også at vi audiografer 
viser ansvar for folks skattepenger.

Det ble pekt på uklarheter mellom 
reparasjoner (taksgruppe 1) og service. 
Det som kom frem var at skifting av 
rite-slanger skulle gå som service.
Det påpekes at det ikke skilles  
mellom private praksiser og avtale- 
spesialister, på tross av at helse- 
foretakene er avhengige av dem,  
særlig på østlandsområdet. NAV stilte 

seg litt undrende siden formuleringen 
alltid hadde vært slik, og det opplyses 
om forskjellen fra salen. Det stilles 
også spørsmål ved at utprøvning/
tilpasning for ungdom/voksne med 
særskilte problemer skal utføres av 
høresentraler. Her utdypes det ikke 
videre hva de særskilte problemene er.  

NAV kunne formidle at dokumentet 
hadde vært hos direktoratet for  
«godkjenning» og at det ikke kom 
noen merknader derfra. Det ble  
kommentert at NAV burde kanskje 
benyttet referansegruppen i større 
grad. 

NAV var derimot glad for 
tilbakemeldingene de mottok og  
skulle se på formuleringene. Vi håper 
så at det vil bli tatt til etterretning 
og endret. De oppfordret også til å 
komme med tilbakemeldinger eller  
ta kontakt om noe er uklart. Dette  
kan gjøres ved å sende e-post til  
Steinar.Johan.Lund@nav.no. 

På telefon med Steinar Johan Lund 
en måned seinere kunne han fortelle 
at de hadde ikke hadde fått sett på 
tilbakemeldingene, og videre- 
formidlet de til direktoratet. Det hadde 
blitt prioritert møter med Leverandør-
foreningen vedrørende at avtale- 
spesialister går bort fra kommisjon-
slager. Dokumentet vil bli jo også bli 
revidert nå kontrakten for middels- og 
avanserte høreapparater trer i gang.  
Vi håper da at de fleste uklarhetene er 
feid unna. 

NAV inviterte til møte 3.februar 2010. Steinar Johan Lund og  
Oddbjørn Arntsen ledet møtet som forhåpentligvis skulle gi  
oss svar på spørsmål vi hadde vedrørende den nye  
høreapparatkontrakten. Hvordan skal vi forholde oss til det  
som blir sagt og hvilke konsekvenser vil det ha for brukerne?  
Vi har vel alle fått et slags bilde av kontrakten, med tanke på at  
prosessen har vart i over et år. Likevel vet vi ikke hvordan det  
vil bli å forholde seg til denne i audiografhverdagen.

Allmannamøte med NAV 

Tekst: Hanne Ingeborg Berg
Illustrasjon: Shutterstock

Audiografer med blandede føleleser  
etter NAV-møte
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VERAS
Noen ganger vil en ny idé eller opplevelse få oss til å forandre 
våre synspunkter helt. Bernafon er stolt over å kunne gi dere en
ny opplevelse med Veras, den neste generasjon høreapparater med 
ChannelFree™ signalbehandling.  

Les mer om denne unike signalbehandlingen på www.gewa.no.

EN NY OPPLEVELSE
Glacier 3000, Diablerets-Gstaad, Switzerland
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Våre holdninger til alder er  
ambivalente. Vi vet vi blir eldre, men 
de fleste vil utsette aldringen og  
investerer mye i å «holde den på 
avstand». De fleste føler seg også langt 
yngre enn det de faktisk er. Kanskje er 

det våre fordommer mot alderdommen 
som gjør at eldre blir marginalisert i 
arbeidslivet? De fleste opplever ikke 
å føle seg gammel før de er godt over 
60 år.  

Diskrimineres eldre?
Lovbestemmelsen mot 
aldersdiskriminering 
kom i 2004. 
Forsker og Cand  
psycol. Per Erik Solem 
har sett nærmere på 
aldersdiskriminering. 
Han drøfter alders- 
begrepet og minner om 
at alder er noe annet 
enn sykdom. 
Alle eldes på ulik måte. 
Arbeidets art er en  
faktor som spiller inn. 
Vi påvirkes også av 
holdninger. Solem viser 
til ordet «alderisme»,  
som forstås som  
negative holdninger til 
eldre personer.  
Alderisme er en  

parallell til rasisme (etnisk  
diskriminering) og til sexisme 
(Kjønnsdiskriminering). Mens vår  
tilhørighet til kjønn og etnisiset er 
stabil, så er vi alle på vei til å bli 
medlem av den gruppen som utsettes 
for alderismen. 
Han konkluderer med at alders- 
diskriminering synes å ha samme  
omfang som kjønnsdiskriminering. 

Aldersspredning lønnsomt
Solem viser til at studier av  
sammenhenger mellom produktivitet 
på bedriftsnivå og bedriftens alders- 
struktur tyder på at det er en fordel 
med aldersspredning, og at mange  
eldre arbeidstakere ikke synes å 
svekke bedriftenes produktivitet. 
Solem mener det kan gjøres bedre bruk 
av seniorenes ressurser i arbeidslivet. 
På lang sikt gjelder det å forebygge 
nedsliting, skader og sykdom, og til 
dels tilpasninger og lettelser i arbeids-
forholdene for de som er utsatt for 
dette. Alder alene gir neppe grunn til 
spesielle tilpasninger, men mange vil 
ønske deltidsarbeid. 

Hvem er seniorene? Noen inkluderer hele den eldre del av arbeidstokken fra 45 år. Andre setter 
grensen til 50, 55 eller 60. Uansett, vi lever i en kultur som dyrker ungdommen. Vi blir glade om 
noen tror vi er 10 år yngre enn vår fysiske alder, og nedstemte om det motsatte skjer. 

Kollektiv frykt for aldring 

Tekst: Hege Heløe
Illustrasjon: Shutterstock

Kilde: ”Seniorer i arbeidslivet. Kunnskap  
om aldring og arbeid”, Per Erik Solem,  

NOVA Rapport 16/2007.

En liten nøtt! 
Nils og Ole er fullstendig like av utseende. De har samme etternavn. Det kommer 
av at de har samme far, og de har også samme mor. De er født på samme sted og 
med minutters mellomrom. Men likevel er de ikke tvillinger.

Hvordan kan dette ha seg?
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Noen arbeidstakere ser fram til pens-
jonisttilværelsen. Ordninger som AFP 
(avtalefestet pensjon) har gjort det  
lettere å planlegge for en tidligere 
avgang fra arbeidslivet. For andre er 
tanken på å pensjoneres skremmende. 
De gruer seg til å bli pensjonister vil 
gjerne arbeide til de er 67 år og  
kanskje lenger enn det. Men lar vi dem 
få lov til det?

Eldre er ulike
– Det er viktig å understreke at eldre 
arbeidstakere ikke er en ensartet 
gruppe. De er like forskjellige som 
andre arbeidstakere. De har riktignok 
lang arbeidserfaring, ofte god  

menneskekunnskap og de er stabile. 
Stikk i strid med manges forestilling 
av eldre, så er de ofte svært  
omstillingsdyktige og kan takle ulike 
situasjoner på en bra måte, sier Lange. 
Hun synes det er merkelig at arbeids-
givere vegrer seg for å ansette folk 
over 50 år. Det er ofte da de er mest 
dedikerte til jobben. Da har de fleste 
lagt bak seg oppdragerrollen og de er 
ofte fleksibel og stabil arbeidskraft. 
Hun opplever at mange tenker at eldre 
oftere blir syke og at de er tregere 
enn andre. Det stemmer ikke og det 
er slike tanker hun vil til livs. Lange 
mener at vi heller må få øynene opp 
for hvilke ressurser eldre arbeidstakere 
har. Forskningen viser at eldre både 
kan og ønsker å lære mer – og å  
oppdatere seg. Selvsagt er det noen 
som vegrer seg, slik er det i alle  
aldersgrupper, men de fleste ønsker å 
være med og å få videreutvikle seg. 
Men det er ikke alle arbeidsplasser 
som legger til rette for dette. 

Livsfasepolitikk
YS seniorpolitiske råd ble opprettet 
som et ledd i inkluderende arbeidsliv, 
som betyr at forholdene legges til rette 
for alle som kan og vil arbeide. 
– Seniorpolitiske tiltak skal legge til 
rette for at seniorer kan stå lenger i  
arbeid. Vi trenger seniorer i  
arbeidslivet fordi det har vært og vil 
være er manko på arbeidskraft.  
Finanskrisen, som vil være  
forbigående, endrer ikke på det. Og 
uansett er det behov for seniorers  
kompetanse og erfaring, sier Lange. 
Og selv om det skjer mye bra på  
området er det dessverre fortsatt 
mange seniorer som på ulike måter blir 
presset ut av arbeidslivet eller som  
opplever å bli satt helt på sidelinjen 
slik at deres motivasjon og derved 
innsats blir redusert, fortsetter hun
– De forbigås ved forfremmelser, de 
får ikke interessante utfordringer og 

oppgaver. De er ofte de første som blir 
tilbudt sluttpakke. Sykefraværet hos 
seniorene er ikke så stort som mange 
arbeidsgivere er bekymret for. De 
fleste har god helse. Og sammenligner 
man med andre grupper viser det seg 
at senioren ikke kommer dårlig ut med 
hensyn til fravær fra jobb og mulighet 
for fleksibilitet. Men Berit Lange vil 
ikke sette grupper opp mot hverandre.  
Hun understreker derfor at hver alder 
og livssituasjon har sine utfordringer.  
Det viktige er at vi bruker de samlede 
ressursene og at personer med ulik 
kompetanse og erfaring får utfylle 
hverandre i jobbsituasjonen. Og alder 
i seg selv er ikke en beskrivelse av 
kvalitet og skikkethet, men derimot en 
biologisk målestokk, sier Lange, som 
selv har rukket å bli 64 år.
– Det skjer noe mentalt med deg når 
du opplever at du er i ferd med å 
nå pensjonsalder. For meg selv har 
det vært en slags sorg å erkjenne at 
pensjonsalderen nærmer seg med de 
konsekvenser det fører med seg. Jeg 
holdt et innlegg om dette på et møte 
for en tid til bake. Etter innlegget mitt 
ble det dørgende stille. Deretter utbrøt 
det applaus og tilbakemelding på at nå 
hadde jeg satt ord på det mange hadde 
følt, forteller hun ærlig. Lange tror 
at mange fikk noe å tenke på og hun 
opplever at hennes åpenhet om dette 
åpnet for en bedre dialog om hvilke 
opplevelser det innebærer å eldes og 
å bli pensjonist. Opplevelser vi må 
ta med oss i arbeidet med senior- og 
pensjonistpolitikken vår. 
– Livet går i faser, og det er godt å 
være forberedt. I YS’ seniorråd har vi 
tidligere utarbeidet et idéhefte - «Fra 
ord til handling» - om seniorpolitikk til 
bruk for tillitsvalgte.  
– Her er det gode argumenter, tips og 
råd til hvordan komme i gang med 
seniorpolitikk på arbeidsplassen. 
Lange oppfordrer både tillitsvalgte og 
medlemmer til å ta heftet aktivt i bruk 

– Vi må ha et balansert arbeidsliv og utnytte de ulike kompetansene som ligger på  
arbeidsplassen, sier politisk rådgiver i Delta, Berit Lange. Hun representerer Delta i YS  
Seniorråd. Hun er sterkt engasjert i området seniorpolitikk og har mange tanker og ideer til hva 
som skal til for å inkludere eldre arbeidstakere i arbeidslivet.

Eldre arbeidstakere – bruk dem riktig

Tekst og foto: 
 Hege Heløe

– Det er viktig å opprettholde selvbildet sitt 
som pensjonist. Derfor er det nyttig å forberede 
seg på pensjonisttilværelsen, slik at man kan få 

mange gode år framover, sier politisk rådgiver i 
Delta, Berit Lange.
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på den enkelte arbeidsplass. Senior-
rådet har og arrangert kurs for  
kommende seniorer og avholdt  
konferanser om temaet seniorpolitikk. 
Nå arbeider Seniorrådet med et hefte 
som skal omhandle hvordan man kan 
gjøre pensjonisttiden til en kvalitetstid.  
Innholdet er foreløpig ikke klarlagt, 
men det vil bli lagt vekt på at det 
er viktig å forberede seg mentalt på 
pensjonist-tilværelsen og på hvordan 
man selv kan bidra med å ta ansvar for 
at pensjonisttilværelsen bli god,  
sier Lange.

Samfunnets holdninger
Lange tror holdningene i samfunnet 
har noe av skylden for at eldre blir 
skviset ut av arbeidslivet. 
– Bare for to generasjoner siden tror 
jeg det var annerledes. For eksempel 
ble min mor tilsatt som leder av en 
større kommunal virksomhet i Oslo 
kommune etter at hun fylte 60 år.  Like 
før hun fylte 67 år ble hun av styret 
spurt om hun kunne tenke seg å  
fortsette en stund til. Hun takket ja. 
Hun sto i jobben til hun fylte 71 år.  

Jeg tror ikke at det ville skjedd i dag, 
for å si det slik, sier Lange. Hennes 
mor opplevde at hennes kompetanse 
ble verdsatt og hun valgte å stå i jobb 
så lenge som mulig. Lange mener at 
noe av respekten for eldre og hva de 
står for har blitt borte på veien.

Men heldigvis er det stadig flere, 
inkludert arbeidsgivere som er opptatt 
av temaet og mye er gjort. Blant annet 
er det på mange arbeidsplasser innført 
seniorpolitiske tiltak som skal  
stimulere senioren til å bli i arbeid. 
Men det er ikke gjort nok. Det holder 
ikke med gode ord og stor forståelse 
for problemet dersom ikke den 
positive viljen følges opp i praktisk 
handling.

Rettigheter for alle
– Eldre arbeidstakere har de samme 
rettighetene som andre arbeidstakere. 
Arbeidsplassen skal legges til 
rette for dem som for andre. Ved 
innskrenkinger og rasjonalisering skal 
eldre behandles likt med andre. Det er 
ikke akseptabelt at eldre presses ut av 

arbeidslivet.  Det med fører ikke bare 
tap av jobb, men får også store  
konsekvenser for livskvaliteten for 
dem som rammes, sier Lange. 
– Seniorpolitikk har med livsfaser å 
gjøre. Inkluderende arbeidsliv skal 
tilrettelegge for de ulike livsfasene 
man er i. Havner du i rullestol skal 
arbeidsgiver legge til rette for at du 
skal kunne fortsette i jobb. På samme 
måte skal arbeidsgivere legge til rette 
for at eldre som blir redusert p.g.a. 
slitasje og aldersplager også skal få 
fortsette i jobb, sier Lange. Hun håper 
at eldre arbeidstakere som opplever å 
bli diskriminert, til å ta kontakt med 
sin tillitsvalgte i Delta.  
– I seniorrådet har vi innsett at unge og 
eldre arbeidstakere kan ha de samme 
utfordringene i arbeidslivet, sier hun. 
vi har derfor startet et samarbeid med 
YS Ung. 
– En av fordelene ved å bli eldre, er at 
du ikke mister grepet om det skjer noe 
uforutsett. Vi som har levd noen år vet 
at det går over. Med alderen får vi ofte 
større trygghet og vi tør å si fra,  
avslutter Berit Lange.

YS Seniorråd: 
Rådet ble etablert i 2004 og består av ti rådsmedlemmer.
Rådet består av yrkesaktive og pensjonister. 
Politisk rådgiver Berit Lange er Deltas yrkesaktive representant og Ingjerd Kvangraven er Deltas  
pensjonistrepresentant i rådet. 
Rådet oppnevnes for to år av gangen og representer alle sektorer. 
YS Seniorråd er rådgivende organ for YS sentralstyre i saker som angår seniorpolitikk i vid sammenheng.
”YS Seniorråd får i oppdrag å være et rådgivende organ for YS’ sentralstyre i saker som angår seniorpolitikk i vid 
sammenheng.

Dette mener Delta  
om seniorpolitikk:
• Arbeidslivet må tilrettelegges slik 
 at seniorer både vil og kan fortsette  
 å bidra positivt og lengre i  
 arbeidslivet. Dette ansvaret  
 påhviler i særlig grad arbeidsgivere  
 og statlige myndigheter. 
• Politiske myndigheter må tilrette- 
 legge for en aktiv seniorpolitikk  
 både i privat og offentlig sektor. 
• Fordelene med eldre arbeidskraft  
 må synliggjøres bedre. 
• Myter om at eldre arbeidstakere er  
 mindre lønnsomme som  
 medarbeidere må bekjempes både  
 med fakta, gode eksempler og  
 aktiv påvirkning. 

• Alle virksomheter må aktivt  
 undertegne og følge opp avtalen  
 for et inkluderende arbeidsliv. 
• En aktiv personalpolitikk overfor  
 seniorer bør inneholde elementer  
 som opplæring, arbeidstid,  
 arbeidsoppgaver, permisjons- 
 ordninger, mer fleksibel overgang  
 fra arbeid til pensjonisttilværelse  
 og evt. fysiske tilrettelegginger. 
• Virksomhetene bør innføre  
 bestemmelser om betalt permisjon  
 for å kunne gi foreldre nødvendig  
 bistand. 
• Pensjonssystemet skal oppmuntre  
 eldre arbeidstakere til å bli i jobb,  
 men også synliggjøre respekt for  
 de som må velge annerledes. 

• Omstillingsprosesser må gjennom 
 føres slik at alle arbeidstakere  
 faktisk opplever like muligheter og  
 likeverd og ikke føler seg tvunget  
 til å ta valg de egentlig ikke ønsker  
 fordi de føler dette er forventet av dem. 
• Det er viktig å vise respekt overfor  
 seniorer som etter et langt arbeidsliv 
 ikke lenger har helse til å fortsette i  
 arbeidslivet eller som av andre  
 grunner ikke ønsker å fortsette sitt  
 yrkesaktive liv. 
• At seniorpolitikken er en del av  
 livsfasepolitikken og ulike livsfaser  
 bør møtes med ulike tilnærminger.  
 Utfordringene vi møter i dag er en  
 konsekvens av at seniorfasen har  
 vært underfokusert i mange år. 
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Boktips

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

Boka  er en bearbeidet utgave  
av Anne-Mari Boberg og Siri Wennbergs  
bacheloroppgave fra 2008.

I følge forfatterne prøver de i denne boka å sammenfatte  
og presentere temaet auditiv nevropati på en  
lettfattelig og matnyttig måte. Forhåpentligvis  
vil den gi nyttig informasjon til de som  
jobber innenfor det audiologiske fagfeltet. 

Boka kan kjøpes hos Tapir akademisk forlag, se link under

http://sittapir.sit.no/produkt/auditiv-nevropati---utredning
-og-behandling-av-barn-5905916.aspx  

Auditiv nevropati 
– Utredning og behandling av barn
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Hva var bakgrunnen 
for posterarbeidet?
Det var en posterkonkurranse i regi 
av Levrandørforeningen for Helse-
sektoren og Audiografutdanningen  
ved HIST. Konkurransen var på  
vårparten etter at Bacheloren og 
 eksamen var ferdig. 

Hvordan gikk dere fram  
for å finne tema?
Vi skrev en Bachelor om åpne  
løsninger, der vi undersøkte om det 
var forskjell i høyfrekvent forsterkning 
mellom åpne løsninger med lydgiver i 
høreapparatet og åpne løsninger med 
lydgiver i øret. Åpne løsninger har jo 
blitt så populære de seneste årene og vi 
synes det var et spennende tema. Det 
er gjort lite forskning på forskjellen 
mellom de to løsningene og det ble en 
utfordring finne informasjon. 

Ryktene skal ha det til at det var 
en flott premie, har dere tenkt ut et 
reisemål?
Premien var opptil 50 000 kr til reise 

og opphold 
til en inter-
nasjonal  
kongress.  
Vi har fundert 
frem og 
tilbake en 
stund, er jo så 
mange  
spennende 
kongresser 

som frister. Men vi har blitt enige om å 
reise til IHCON (International  
Hearing Aid Reaserch Conference) 
2010 som er i Lake Tahoe, California 
der vi skal forsøke å stille ut posteren 
vår. Vi gleder oss veldig, vi satt jo  
fantaserte mye om reisen mens vi  
jobbet for å holde motivasjonen oppe. 

Kan dere si noe om tidsaspektet - 
hvordan var det å drive med slik 
type jobbing etter at skolen  
egentlig var ferdig?
Vi begynte arbeidet med posteren 
nokså raskt etter at eksamen var 
ferdig. Det var jo litt hardt sette i gang 
så raskt etter eksamen, men med en 
så flott premie var motivasjonen og 
arbeidsviljen stor. Å lage en poster var 
faktisk veldig givende, å se posteren ta 
form og se hva vi hadde fått til var jo 
veldig moro.  
En poster er en veldig fin måte å 
formidle et arbeid på, de færreste vil 
jo sette seg ned lese en hel bachelor-
oppgave, mens en poster formidler 
arbeidet på en enkel og oversiktlig 
måte.

Fortell litt om de kriteriene dere 
fulgte i deres oppsett med posteren.
Det første vi gjorde når vi begynte  
arbeidet med posteren var jo å gjøre 
mye research om hvordan man går 
frem for å lage en poster. Det er jo 
spesielle kriterier for fremstilling, 
oppsett, formulering osv. Vi ville gjøre 
posteren enkel og oversiktlig, og få 

fram budskapet best mulig. Vi valgte 
å skrive posteren på engelsk, selv om 
dette ikke var et kriterium.

Hva lærte dere av denne  
prosessen, hva var mest lærerrikt? 
Gikk alt knirkefritt, eller dukket det 
opp «hindringer» og utfordringer 
underveis i arbeidet?  
Hadde dere noen form for veileder? 
Noen «aha-følelser»?
Vi hadde jo jobbet masse med  
bacheloren, så grunnlaget for posteren 
hadde vi allerede og derfor gikk det 
ganske knirkefritt. Vi hadde ingen 
form for veileder, men fikk jo litt tips 
og råd av bekjente som har jobbet med 
postere tidligere. Aha-følelse? Aha 
følelsen må vel ha vært når vi var  
ferdige, kikket på posteren og tenkte: 
shit vi er flinke! Det var jo kult å se 
hva vi hadde fått til.

Hvorfor bør andre lage postere?
Vi anbefaler alle som har gjort en 
vitenskapelig undersøkelse til å lage en 
poster. Det kan være 
hardt sette i gang, 
men det er utrolig 
givende i etterkant 
når man ser hva man 
har fått til. I tillegg 
når man ut til mange 
flere mennesker med 
arbeidet.

Det er flere kreative måter å presentere en  
Bachelor-oppgave på. Elin Barrock og  
Vivian Amdal Hals var to av avgangsstudentene  
i 2009 som tok utfordringen med å lage en poster.

Post it!! 

Tekst: Anita Berre 
Foto: Elin Barrock/ Vivian Amdal Hals 

 Jentene anbefaler alle som skriver vitenskaplige oppgaver å lage poster.

Boktips

Elin Barrock er idag å treffe  
ved Drammen ØNH-senter.

Vivian A. Hals jobber ved  
Gentofte Hospital i Danmark.



16

10 women (mean age 26.4 yrs) and 4 men (mean age 28.8 yrs) 
were included in the study. Otoscopy, tympanometry and  
screening at 20 dB were performed on the participants prior to 
the measurements. 
 
Phonak’s microSavia Art 100 dSZ and microSavia Art CRT were 
fitted based on a simulated high-frequency hearing loss (20 dB at 
1 kHz, 40 dB at 1.5 and 2 kHz, 50 dB at 3 and 4 kHz, and 60 dB 
at 6 and 8 kHz). NAL-NL 1 was used as the fitting rationale. To 
ensure a level playing field, all sound processing algorithms were 
deactivated.  
 
Real ear measurements (REM) were used to measure the  
obtained gain and were conducted in a sound-proof room. The 
participants were positioned 90 cm from the loudspeaker, at 45°  
azimuth. For all measurements a modulated speech-shaped  
signal at 65 dB was used. 

External receiver provides superior gain in open fittings 
Elin Barrock, Vivian Amdal Hals 

Ba - Audiology programme, University College of Trondheim, Faculty of Health Education and Social Work 

Paired t-tests were conducted for all frequencies and 
demonstrated a significantly higher gain for RITE at  
frequencies from 1000 Hz to 6300 Hz (p<.001). This 
pattern was confirmed with a repeated measures 
ANOVA (F(1.24) = 471; p = 0.000.). The difference  
between the hearing aids are shown in Fig 1. The  
greatest difference was at 6300 Hz where RITE  
provided 7.8 dB more gain than RITA.   
 
Fig. 2 demonstrates the average sound pressure level 
by the ear drum, from which the difference in gain be-
tween the hearing aids is calculated. 

The results indicate that open fittings with the Receiver 
In The Ear used in this study, provides more high-
frequency gain than open fittings with the Receiver In 
The Aid. This supports the notion of tube-resonances 
and transducer-distance as being possible influences on  
sound and/or gain alternation. 
 
However, the results can not be generalized to open  
fittings from other producers. The present study also 
has a relatively low sample size. Nevertheless, it would 
be interesting to replicate the findings with similar  
hearing aids from other producers, given the reports that 
many patients prefer open fittings. 

Results 

Figure 1: Difference in gain (dB) between RITA and RITE, illustrated in 1/3 
octave bands with standard deviation. The positive results in the graph is 
in favour of RITE. 

Figure 2: Average sound pressure level measured  2 mm from the tym-
panic membrane, illustrated in 1/3 octave bands with standard deviation.  

Conclusion 
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Hearing aid producers claim that BTE hearing aids have become 
more desirable since the introduction of open fittings. Open  
fittings seem to be a preferable solution for many patients 
(Johnson 2006). This may be because they are cosmetically  
appealing, have a comfortable fit and reduces occlusion  
effects to a minimum (Kiessling et al., 2005). 
 
It has been suggested that open fittings with the Receiver In The 
Ear (RITE) provides more high-frequency gain than open fittings 
with the Receiver In The Aid (RITA). The greater distance  
between the microphone and the receiver may allow more gain 
before feedback occurs (Dillon, 2001). Also, replacing the thin-
tube with a thin-wire eliminates possible tube-resonances (Hoen 
& Fabry, 2007) and may provide a smoother frequency response 
(Hallenbeck & Groth, 2008). 
 
To our knowledge no studies have investigated possible  
differences in gain between RITE and RITA. The main objective 
of this study was to compare the high-frequency gain between 
the two solutions. 

Background 

Method 
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10 women (mean age 26.4 yrs) and 4 men (mean age 28.8 yrs) 
were included in the study. Otoscopy, tympanometry and  
screening at 20 dB were performed on the participants prior to 
the measurements. 
 
Phonak’s microSavia Art 100 dSZ and microSavia Art CRT were 
fitted based on a simulated high-frequency hearing loss (20 dB at 
1 kHz, 40 dB at 1.5 and 2 kHz, 50 dB at 3 and 4 kHz, and 60 dB 
at 6 and 8 kHz). NAL-NL 1 was used as the fitting rationale. To 
ensure a level playing field, all sound processing algorithms were 
deactivated.  
 
Real ear measurements (REM) were used to measure the  
obtained gain and were conducted in a sound-proof room. The 
participants were positioned 90 cm from the loudspeaker, at 45°  
azimuth. For all measurements a modulated speech-shaped  
signal at 65 dB was used. 

External receiver provides superior gain in open fittings 
Elin Barrock, Vivian Amdal Hals 

Ba - Audiology programme, University College of Trondheim, Faculty of Health Education and Social Work 

Paired t-tests were conducted for all frequencies and 
demonstrated a significantly higher gain for RITE at  
frequencies from 1000 Hz to 6300 Hz (p<.001). This 
pattern was confirmed with a repeated measures 
ANOVA (F(1.24) = 471; p = 0.000.). The difference  
between the hearing aids are shown in Fig 1. The  
greatest difference was at 6300 Hz where RITE  
provided 7.8 dB more gain than RITA.   
 
Fig. 2 demonstrates the average sound pressure level 
by the ear drum, from which the difference in gain be-
tween the hearing aids is calculated. 

The results indicate that open fittings with the Receiver 
In The Ear used in this study, provides more high-
frequency gain than open fittings with the Receiver In 
The Aid. This supports the notion of tube-resonances 
and transducer-distance as being possible influences on  
sound and/or gain alternation. 
 
However, the results can not be generalized to open  
fittings from other producers. The present study also 
has a relatively low sample size. Nevertheless, it would 
be interesting to replicate the findings with similar  
hearing aids from other producers, given the reports that 
many patients prefer open fittings. 

Results 

Figure 1: Difference in gain (dB) between RITA and RITE, illustrated in 1/3 
octave bands with standard deviation. The positive results in the graph is 
in favour of RITE. 

Figure 2: Average sound pressure level measured  2 mm from the tym-
panic membrane, illustrated in 1/3 octave bands with standard deviation.  

Conclusion 
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Hearing aid producers claim that BTE hearing aids have become 
more desirable since the introduction of open fittings. Open  
fittings seem to be a preferable solution for many patients 
(Johnson 2006). This may be because they are cosmetically  
appealing, have a comfortable fit and reduces occlusion  
effects to a minimum (Kiessling et al., 2005). 
 
It has been suggested that open fittings with the Receiver In The 
Ear (RITE) provides more high-frequency gain than open fittings 
with the Receiver In The Aid (RITA). The greater distance  
between the microphone and the receiver may allow more gain 
before feedback occurs (Dillon, 2001). Also, replacing the thin-
tube with a thin-wire eliminates possible tube-resonances (Hoen 
& Fabry, 2007) and may provide a smoother frequency response 
(Hallenbeck & Groth, 2008). 
 
To our knowledge no studies have investigated possible  
differences in gain between RITE and RITA. The main objective 
of this study was to compare the high-frequency gain between 
the two solutions. 

Background 

Method 
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Vi som er audiografer opplever fortsatt 
at mennesker vi treffer ikke vet hva en 
audiograf er. Når man ikke vet at det 
finnes noe som heter audiograf, tenker 
man jo heller ikke at det fins en  
utdanning. Et av stikkordene som  
styret også har markert er synliggjøring. 
Det gjelder å være synlig for å bli 
hørt, det er lettere å bli hørt når man 
er mange og da trenger vi også flere 
studenter på utdanningen. Sammen 
med den forventede eldre-bølgen, som 
forhåpentligvis vil gi flere arbeids-
plasser, skjer det også en «yngrebølge» 
de nærmeste årene. Dette vil gi en økt 
søkermasse og forhåpentligvis vil noen 
kikke audiografutdanningens vei, og 
her gjelder det at vi alle bidrar med  

opplysning om yrkesgruppen vår.

Tiltak
Norsk Audiografforbund kom i høst ut 
med en ny folder denne er blant annet 
distribuert til noen videregående skoler 
i samarbeid med HLFU, da de var ute 
og informerte om støyskader.  
Audiografutdanningen har på sin side 
heller ikke ligget på latsiden i forhold 
til rekruttering. Utdanningen kjører nå 
tre tiltak som skal forhåpentligvis bære 
frukter. De har også laget en ny folder 
som blir distribuert til så mange vide-
regående skoler som mulig. De hadde 
også et ønske om å kunne markedsføre 
seg på en studiemesse, dette gikk ikke 
helt som planlagt, men som en god 

erstatning kjører Hist en rekrutterings-
kampanje i Trøndelag og i Møre og 
Romsdal. I denne prosessen har det 
vært ansatt en audiografstudent fra det 
3.årskullet som med sine erfaringer 
sprer informasjon om audiografstudiet. 
Ved tredje tiltak er det blitt sendt ut en 
markedsføringspakke til 27  
utvalgte audiografer rundt om i landet. 
Markedsføringspakken inneholder 
foldere, orienteringsbrev og en ferdig 
artikkel som forhåpentligvis kan få sin 
plass i lokalavisa. Artikkelmaterialet  
er utarbeidet i samarbeid med en jour-
nalist, som også kommer med forslag 
til utforming av artikkel. Grunnarbeidet 
er allerede gjort, det gjelder da bare å 
få det ut til massen. 

Søkerantallet til audiografutdanningen har sunket de siste årene. Dette fikk også oppmerksomhet 
i Aftenpostens jobb- og utdanningsbilag 20.januar. Hvorfor skjer dette? Hva er det som gjør at 
studerende ikke velger audiografutdanningen? Og hva blir gjort for å endre denne tendensen. 

Jo flere vi blir, jo bedre blir det

Tekst: Hanne Ingeborg Berg
Foto: Hermansson/Engelbrektson
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1) Jeg ble anbe-
falt studiet av en 
venninne som 
gikk audiograf- 
utdanningen da 
jeg søkte.  
(Hun arbeider 
ikke som  
audiograf i dag.)

Jeg visste ingenting om hva en  
audiograf var eller hva en audiograf 
gjør, men var ønsket en yrkesfaglig 
utdanning med gode sjanser for å få 
jobb etter endt utdanning.

2) Det varierer med arbeidsmengden – 
men jeg føler personlig at jeg har både 
utfordringer nok til å kunne utvikle 

meg faglig, samt tryggheten i en forut-
sigbar jobb. 
Vi har også et fantastisk arbeidsmiljø 
her på Sørlandet – både faglig og  
sosialt – og det har enormt mye å si. 
På en hørselssentral jobber man både 
i team og selvstendig, og det er alltid 
noen man kan spørre om råd.

3) Det er et enormt behov for hørsels-
faglig helsepersonell ute i kommunene. 
Studenter som kommer fra andre steder 
i landet enn Trøndelag vil etter hvert 
som hørselskontaktordningen  
kommer på plass ha store sjanser for 
jobb i hjemkommunen. 
I tillegg er audiografutdanningen 
et springbrett til videre utdanning 

innen fagfelt som lyd, hørsel, spesial-
pedagogikk og helsefag, og kan danne 
grunnlag for videre utdanning og 
spesialisering.
Hovedgrunnen til at det er for få 
søkere, er nok at yrkesgruppa og  
utdanninga er såpass liten og usynlig. 
Jeg tror at informasjon er alfa og 
omega for audiografutdanningen – å bli 
mer synlig både som yrkesgruppe, men 
også som basis i en eventuell videre 
utdanning, vil hjelpe til med å gjøre 
utdanninga og yrket bedre kjent. Vi må 
bli mye flinkere til å gjøre oss synlige 
og reklamere for jobben vår, også 
utenom arbeidsplassen!

Vi har hørt med et par audiografer om hvorfor de søkte til audiografutdanningen og hvordan 
de synes hverdagen er som audiograf og hvorfor bør fremtidens studenter velge å bli audiograf.

Idril Cecilie Faureng Engelbrektson, audiograf ved Sykehuset Sørlandet

Anette Hermansson, audiograf ved Gjøvik Sykehus
1. Det var 
egentlig veldig 
tilfeldig at jeg 
startet på 
audiograf-
utdanningen.  
Det var noen som 
tipset meg om 
utdanningen, og 

jeg visste lite om yrket før jeg startet.

 2. Vi har fast ukeplan som vi følger, så 
vi vet når vi har hva. Om det er  
hørselsmåling, HAPP, tilpasninger eller 
kontroller, det fungerer fint.  
Jeg trives godt som audiograf, liker å 
jobbe med mennesker og det er fint å 
kunne hjelpe andre. 

3. Intresserer studenten seg både for 
den tekniske biten og liker å jobbe med 
mennesker så kan dette være et  
passende yrke.

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
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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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29. JANUAR 2010

23. FEBRUAR 2010

24. FEBRUAR 2010

Nyheter fra Delta og Ys

TARIFF 2010 - STATEN

Likelønn må på plass

NY IA-AVTALE PÅ PLASS

Våren 2010 er et hovedoppgjør. 
Dette innebærer at det forhandles
om alle bestemmelser som er 
nedfelt i tariffavtalen, dvs. både 
om lønnstillegg og om innholdet i 
tariffavtalens øvrige bestemmelser. 
Dette kan være alt fra små, men 
viktige detaljer for eksempel i felles-
bestemmelsene, til større endringer 
i lønns- og forhandlingssystemet. 
I et tariffoppgjør er det en rekke 
ulike interesser og hensyn som skal 
ivaretas. Vår oppgave er å sørge for 
at Delta har en offensiv holdning der 
medlemmenes interesser gjenspeiles 
i de krav vi fremmer. Delta ønsker 

å sette søkelyset på sammenhengen 
mellom tariffpolitikken og  
fremtidens velferdsutfordringer. 
Vi vet at det vil være behov for 
godt kvalifisert arbeidskraft i årene 
fremover.
Det ble høsten 2009 arrangert  
regionale nettverksamlinger med 
tariffkonferanser hvor tillitsvalgte 
innenfor alle tariffområder som 
Delta er part i var invitert.  
Deltas medlemmer har i forkant 
av nettverkssamlingene mulighet 
til å komme med innspill til «sin» 
tillitsvalgte, som tar med seg 
innspillene til nettverkssamlingen. 

Disse innspillene er med på å danne 
grunnlaget for Deltas krav.
YS Stats tariffkonferanse vil bli 
avholdt 25. mars. Her vil  
organisasjonene i YS Stat, herunder 
Delta, presentere sine krav. YS Stat 
vil deretter, med bakgrunn i de ulike 
kravene, utarbeide et krav som skal 
overleveres til Statsråden 8. april kl 
10.00. Det vil bli lagt ut mer  
informasjon senere, samt endelig 
resultat når dette foreligger.
Følg med på : http://www.delta.no/
Lonn+og+arbeid/Tariff/Tariff+2010/
Staten

•  Gunn Olander fremholder at det er viktig at både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden samarbeider om likelønn.  
 - Vi må få til et likelønnsløft i år. Mange års skjevheter må rettes opp. Det krever vi og det er vi beredt til å bidra til  
 å få til, sier Olander.

Delta er glad for avtalens presisering om at sykelønnsordningen skal ligge fast. 

Avtalen er klarere enn den tidligere IA-avtalen på sentrale punkter:
• Arbeidsgiver får nå en tydelig tilretteleggingsplikt og arbeidstaker en sentral medvirkningsplikt.
• Alle tillitsvalgte skal få nødvendig opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS).
• Arbeidsrettede tiltak kan også være kompetansegivende tiltak.
• Partene lokalt har et felles ansvar for å få ned sykefraværet i virksomheten.
• Det skal utarbeides en støtteveileder for oppfølging av den sykemeldte.

- Delta mener at likelønn for kvinner i offentlig sektor krever tilstrekkelige økonomiske rammer for å løse 
likelønnsutfordringene, sier Delta-leder Gunn Olander i forkant av årets lønnsoppgjør.

- Vi er fornøyd med at avtalen er på plass. Nå begynner arbeidet med å sette avtalen ut i livet. Delta mener 
at det er arbeidsplassen som må være hovedarenaen der gode løsninger skapes. God, ansvarliggjort ledelse 
er den viktigste nøkkelen til lavt sykefravær, blant annet må man sørge for individualisert oppfølging, sier 
Delta-leder Gunn Olander.
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Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede

Nordisk Audiologisk Selskab – NAS
afholder kongres i København

30. maj – 2. juni 2010

Tilmeld dig til kongressen nu - http://bdp.areg.dk/registration/?c=19

Tidsplan:
Registrering 
Deadline for indsendelse af  abstract
Kongres 

åben
1. marts 2010

30. maj – 2. juni 2010

Flere oplysninger: Se www.nas.dk

Kongressens sekretariat står til rådighed med oplysninger angående registrering, rejse, 
indkvartering, kongresprogram, udstilling og socialt program:
NAS2010 -  c/o BDP Congress Service
Bredgade 28  |  DK-1260 København K  |  E-mail: nas@bdp.dk  |  Phone: +45 33 45 45 45
Website: http://www.bdp.dk/
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Nytt etisk dilemma
Er det greit at audiografers pårørende 

slipper å betale egenandel 
på høreapparater?

Etisk utvalg mener: 
Det er vel ingen av oss audiografer som er særlig glade i at 
andre - som ikke har investert tid og penger i en audiograf-
utdannelse - skal «trå i vårt bed» og opptre som audiografer. 
Mange kjenner at det er ugreit, og det er jo også fare for 
at ufaglærte kan opptre feil og i verste fall gjøre skade på 
pasienter pga. manglende kunnskap. Vi har 2 og 3 års  
utdanning, og på de årene har vi lært veldig mye som er 
vesentlig for en god hørselsrehabilitering, og det ikke kan 
erstattes av f.eks. en legesekretær.
 

Så lenge det ikke er noe forbud mot å tilpasse høreapparater 
uten audiograf-utdanning, må vi forholde oss til at enkelte 
(veldig få) øre-nese-hals-leger velger å benytte ikke-faglærte 
til denne jobben. Da er det til pasientens beste at  
vedkommende har en viss kunnskap om de produktene de 
jobber med og kan gjøre en akseptabel jobb. 
 
Heldigvis ser de fleste privatpraktiserende avtale-spesialister 
verdien av å ansette utdannede audiografer!

Ta diskusjonen i lunchen og send gjerne en felles mail fra sentralen om deres meninger.  
Mail til: etisk@audiograf.no

Sist utgave kom Etisk utvalg med følgende dilemma: 
”Alle kan tilpasse høreapparater, men navnet audiograf er beskyttet. 
Bør leverandørene gi opplæring til f. eks. legesekretærer som tilpasser høreapparater? 

Etisk Hjørne

Lønnsoppgjøret starter

Likelønn for kvinner i 
offentlig sektor krever 
tilstrekkelige økonomiske 
rammer for å løse 
likelønnsutfordringene.  

LIKELØNN MÅ PÅ PLASS!
I 2010 henger fortsatt kvinnene etter i forhold til menns lønnsutvikling

Gjennom mange tiår er det forsøkt å rette opp skjevhetene uten å lykkes

Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden må samarbeide om likelønnsløftet

Brugata 19, Pb. 9202 Grønland
0134 Oslo

E-POST post@delta.no
WEB www.delta.no

TLF 21 01 36 00
FAKS 85 02 85 39 En arbeidstakerorganisasjon i YS

Les mer om lønnsoppgjøret på www.delta.no
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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



Audiografen nr. 1 -  2010 25 

Slik har vi det

Linderud ØNH er en avtalepraksis i 
Oslo. Vi holder til på et kjøpesenter i 
Groruddalen, et tett befolket område 
av Oslo bestående av hovedsaklig 
blokkbebyggelse.

Praksisen har eksistert siden  
70-tallet , men ble i -91 overtatt av  
Dr. Nils Egge. Undertegnede har også 
hengt med siden.

Teamet består i dag av helse-
sekretærene Veronica og Gro,  
audiografene Heidi og Anki, og  
dr. Nils.
Vi har 40.000 pasienter i kartoteket 
vårt, og noe over 160 pasienter titter 
innom oss i løpet av en uke. 

Vi driver en generell ØNH-praksis, 
men har nok profilert oss mot hørsel/

høreapparatbrukere. Fokus hos oss er 
å gi brukerne våre så god oppfølging 
som mulig. 
Vi utleverer 6 – 700 høreapparater pr. 
år, og har i snitt 4,2 besøk pr.  
utprøving (noe som pussig nok har 
vært stabilt i svært mange år)
Tinnitusrammede har vi også etter 
beste evne prøvd å hjelpe. Vi har fra
-99 tilegnet oss kunnskaper og  
erfaring på dette området, og synes det 
er  interessant og lærerikt å jobbe med. 
En periode hadde vi også en audio-
pedagog i våre lokaler en dag pr. uke, 
som tok seg av videre oppfølging av 
tinnitusrammede. 

Vår sentrale beliggenhet i nærmiljøet 
gjør at mange brukere kombinerer 
ICA-besøket med en sjekk av HA, 
skifting av slange, vask av  

propper osv. Dette tar våre glimrende 
helsesekretærer seg av. De har også 
ansvaret for lagerhold av høre- 
apparater ol, og er fryktet av våre  
firmaleverandører ,- ingen slipper ut 
fra vår lokaler uten å ha kvittert for 
mottatte apparater!!

Audiograf Heidi er barneeksperten hos 
oss, med spesialinteresse for APD.
Hun er tålmodig som få, omsorgsfull 
som ingen annen, og vår lille maskot☺ 
Når hun ikke er på jobb, farter hun 
mellom diverse aktiviteter bla SATS 
og frivillighetsarbeid på Røde Kors.

Det er særdeles god stemning hos 
oss. Vi jobber tett sammen, hjelper 
hverandre for å finne beste løsninger, 
og trives på jobb. 

Linderud ØNH
Tekst: Anki Egge 

Nils the reindeer har englevakt. F.v.: Veronica, Gro, Nils, Heidi og Anki
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  Markedets stiligste høreapparat gir 
også den beste lydopplevelsen!

Dual m9 har den unike lydkvaliteten som er 
kjent fra RISE-teknologien og har i tillegg
enestående egenskaper som:
• Båndbredde på 10 kHz
• Phonecoil
• RITE løsning
• Nanocoating  

For mer informasjon kontakt Oticon AS på tlf 23 25 61 00 eller besøk våre websider på 
www.oticon.no
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Umaskert

Larsheimen! Hoppbakken i  
Namsos var ikke spesielt stor, men 
kort og bratt. Kort i den forstand at om 
man fikk sitt livs treff på hoppet og 
svevde for langt, ville man ikke lande i 
bunnen av bakken, men i en  
oppoverbakke. For den såkalte flata 
var ikke-eksisterende.
 
Husker en eldre gutt på skolen, 
Hermod, ble omtalt som en såkalt 
krafthopper. Han svevde med i full 
kråkestil og landet i samme stil - i 
oppoverbakken. Bråstoppen gjorde 
at han måtte fraktes ut av bakken på 
kjelke - «bresta» fot, men eller bra. 
Rennets overraskelse var imidlertid 
Tove K. Uredd satte hun utfor og ble 
nummer fire i rennet. Vi gutta var full 
av beundring. Hun var uredd og hadde 
stil. Ellers som amerikanerne sier:  
A tough cookie!
 
Denne historien poppet opp da jeg, 
som den aktive medvindssupporteren 
jeg er, skulle se på åpninga av  
Holmenkollen. Da er temaet  
kvinnelig skihopping uunngåelig. Etter 
Romørens og den lokale hoppklubbens 
fadese, har Norge fått et nytt munnhell 
som kan måle seg med det å hoppe 
etter Wirkola, nemlig å hoppe FØR 
Sagen. Det første er fortsatt noe stort, 
det siste er derimot noe stusselig. 
 
Kollens prøvehopperes forbigåelse av 
Annette Sagen som første offisielle 
hopper i den nye bakken, samlet 
Norge. Den tilsynelatende kvinne-
fiendtlige knickersadelen i Kollenhopp 
hadde kuppet åpningshoppet. Å hoppe 
før Sagen handler heretter om å være 
lur og kjip. 
 
Så kan man si at Bjørn E. Romøren 
ikke ante konsekvensene. Uansett 
tar man seg ikke til rette på kongelig 
grunn. Tross alt snakker vi om et av 
våre store nasjonalsymboler:  
Holmenkollen. Dette er en dag som 
ble innstiftet av kongefamilien i 1906 
- med andre ord en nokså symboltung 
dag - som den fortsatt er.
 
Man ble liksom ikke konge i Norge 

før man viste at man kunne stå på 
ski. Kong Håkon visste dette bedre 
enn noen. Kronprins Olav høstet også 
stor beundring med sitt retusjerte 
saksehopp i 1922. 33 meter liksom... 
Forskjellen er imidlertid at Annette 
Sagen hoppet 106,5 meter i den nye 
Holmenkollen.
 
Det har ikke vært noen lett vei dit for 
Annette Sagen, men 2009 var året da 
kvinnene deltok i VM i skihopp for 
første gang. Annette Sagen tok som 
kjent bronse, bak vinneren Lindsay 
Van (USA) og Ulrike Grässler  
(Tyskland).
Men til OL kom hun ikke.  
I 2006 stemte 114 i FIS’styre  
(Det internasjonale Skiforbundet) for 
kvinnelig deltakelse i OL-10 og bare 
en mot. De anmodet også IOC  
(Den internasjonale olympiske komité) 
å ta med kvinnene. FIS og IOC ser 
vanligvis ut til å være samstemte, men 
i november samme år stemte styret 
i IOC mot. Denne endringen skapte 
harme hos flere av de beste inter- 
nasjonale kvinnelige skihopperne. 
Ser en tilbake i historien er det også 
en tradisjon for å diskriminere kvinner 
i hoppsporten og da tenker jeg ikke 
på Bjørnsons «hopp Karoline, hopp». 
Norges Skiforbund hadde nemlig 

sjansen til å satse på kvinnelige  
skihoppere allerede på 1930-tallet. 
Den beste av dem alle var Johanne 
Kolstad (1913-1997) fra Nordre Land. 
Johanne var ikke eneste kvinne i 
hoppbakken. Sammen med den tre år 
yngre Hilda «Nusse» Braskerud, også 
frå Dokka, er de to om lidenskapen, 
to som baner vei. I januar 1931 deltar 
Johanne, 17 år, og Nusse, 14 år, i det 
første ordinære hopprennet sitt,  
i Odnesbakken i Søndre Land, største 
hoppbakken i heile landet. 
Nå var det ingen veg tilbake,  
karusellen var i gang. Sensasjonelle 
unge damer fikk ikke uten videre plass 
i prestisjetunge hoppkonkurranser, 
som til nå hadde vært dominerte av 
menn. Johanne og Nusse blir i stede 
maskoter og underholdningsfigurer, 
de skal åpne rennene, de er saltet på 
maten, og de finner seg vel til rette. 
Både i USA og Europa.
Flere mannlige hoppere falt, mens  
ski-dronningen stod fjellstøtt.  
I USA deltok Johanne Kolstad som 
trekkplaster og underholdningsartist i 
en rekke oppvisningsrenn. I Norge fikk 
hun sjelden konkurrere, og i selveste 
Holmenkollen ble hun nektet adgang. 
 
Med andre ord, historien gjentar seg. 
Dersom en ledende skinasjon som 
Norge hadde sluppet til kvinner før, 
hadde kvinnene kanskje fått delta i 
OL for flere år siden. Det skal ha vært 
minst 20 habile kvinnelige hoppere i 
landet på 1930-tallet. Likevel er det 
så vanskelig å få arrangørene til å 
inkludere kvinner på startlistene 70 år 
senere - i 2010. 
I mange tiår har kvinnerøysla preget 
vårt samfunn og satt rettigheter på 
dagsorden, også kalt «Gro tiden». 
Men i hoppnorge er det på et underlig 
vis oppstått ett smutthull. Her kan 
man fortsatt boltre seg halvkvedet og 
fordommstunge holdninger å likevel 
slippe unna med det. Derfor blir Anette 
Sagen på en merkelig måte hopp-
sportens Jeanne d’Arc. Hun insisterer 
og lar seg ikke kue. La oss håpe det 
ender med gull i «domma». Vive la 
Sagen.

Å hoppe før Sagen
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Livet handler om å tilpasse seg – for å holde tritt med den moderne livsstilen 
trenger man et høreapparat som er fleksibelt nok til å tilpasse seg et stadig 
skiftende lydmiljø. Versáta tar utfordringen. Versáta er enkelt å bruke, tilpasser seg 
enhver situasjon uten problemer og har trådløs tilkobling. Versáta er et fleksibelt og 
brukervennlig høreapparat som oppfyller kravene til et liv i bevegelse og har den 
ideelle kvalitet for en dynamisk livsstil. Phonak AS, Postboks 525 Sentrum, 0105 Oslo

Telefon: 23 00 32 60  Telefaks: 22 41 66 44
info@phonak.no   www.phonak.no
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Et liv i bevegelse
 Den ideelle kvalitet for en dynamisk livsstil

Versáta
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Litteraturtipset

På felleskursene for audiografer og ingeniører var det i mange år et ønske fra audiografene  
om å få påfyll og inspirasjon som ikke nødvendigvis trengte å være av rent faglig art.
Program for Audiografutdanning, som er ansvarlig for Litteraturtipset, vil med dette vise  
at vi også har perspektiv på andre områder enn de rent audiologiske.
La deg inspirere av lesingen!

Lev livet nå – Mindfulness i hverdagen

Tekst: Vibeke Bang-Larsen

I den senere tid har vi fått høre mye 
om de norske velferdsordninger. Og 
da særlig sykelønnsordningen. Det 
fokuseres på unnasluntrere, dårlige 
sjefer, bakrus, latskap, - og jeg vet ikke 
hva. Vi koster for mye, og for mange 
er syke. Hvorfor?

Sjeldent har vi hatt større velferd i det 
norske samfunnet. Vi har stort sett det 
vi trenger. Mange har stabil og god 
økonomi. Vi har hus, hytter og biler i 
fleng. Varmekabler på hytta og  
garasjen full av ting som skulle vært 
kastet. Våre grunnleggende  
materialistiske behov skulle være 
dekket. De fleste har mulighet for 
høyere utdanning, og tryggheten er 
stort sett til å ta og føle på. Allikevel er 
mange misfornøyde med egen  
livssituasjon. Vi søker stadig etter noe 

mer – uten egentlig å vite hva vi søker 
etter. Vi ønsker stadig forandring. 
Livet suser av gårde i en rasende fart, 
og mange tenker gjerne at «en gang i 
fremtiden så vil alt bli perfekt». Bare 
man får gjort noen endringer først..

Boka «Lev livet nå» handler om å 
være tilstede i øyeblikket. Mind- 
fulness bygger på en gammel  
buddhistisk tradisjon og har som mål å 
skape et oppmerksomt nærvær. Dette 
skal igjen kunne redusere stress og øke 
evnen til å mestre daglige utfordringer. 
Mindfulness er opprinnelig en  
meditasjonsform som forsøker å endre 
vår tilstedeværelse. Hvem kjenner 
seg ikke igjen å gå på autopilot hele 
dagen? Vi vet ikke hvordan vi egentlig 
har det fordi vi ikke har kjent etter. Vi 
er ikke klar over hva vi holder på med 

fordi alt gjøres rutinemessig. Vi har 
ikke kontakt med oss selv. Gjennom 
mindfulness fokuseres det på å sette 
pris på det gode som skjer her og nå: 
Nyte smaken av nytrukket kaffe om 
morgenen, se de vakre høstfargene 
i parken, bølgene som skyller i land 
om sommeren eller snøfnuggene som 
daler vinterstid. Disse øyeblikkene er 
nemlig livet, og ofte lar vi de passere 
som om et øyeblikk i fremtiden er 
viktigere enn dette. Er det sånn?

Høres dette ut som deg? Bruk noen 
timer på denne boka. Mulig løsningen 
ligger rett foran øynene på deg – eller 
kanskje ikke..

Vel lest!
Vibeke Bang-Lars en

Lev livet nå – Mindfulness i hverdagen
Forfatter: 
Rebekka Th. Egeland
Utgiver: 
Pantagruel Forlag 2009
Haugenbok: http://www.haugenbok.no/resverk.
cfm?st=free&q=Lev%20livet%20n%E5&p=1&r=1&cid=193861 
kr 399,-
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Stillingsannonser

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr befolkningen  
i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet. Samtidig er UNN   
lokalsykehus for Troms og deler av Nordland. Foretaket har 5800 ansatte. Virksomheten   
skal bygge på åpenhet, respekt og medbestemmelse.

Audiografer
Nevro- og ortopediklinikken
ØNH-avdelingen – Høresentralen

• Fast 100 % stilling fra 01.04.10, evt. etter avtale.
• Vikariat i 100 % stilling. Varighet i ett år fra 01.08.10.

Høresentralen i Tromsø har i dag stilling for 4 audiografer,    
1 audiopedagog, 1 audiofysiker og 1 sekretær. Vi arbeider i et utstrakt 
tverrfaglig team og har også en del prosjektrettede aktiviteter. 

Ambulerende virksomhet i Troms gir muligheter for ekstra inntekt   
for våre audiografer.

Nærmere opplysninger ved Einar Laukli, tlf. 77 62 73 75,    
e-post einar.laukli@unn.no.

Elektronisk søknad sendes via www.jobbnorge.no. 

Vitnemål og attester sendes elektronisk sammen med søknaden eller  
tas med ved evt. intervju. Vitnemål og attester kan også sendes som 
vanlig post til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, ØNH-avdeling,   
9038 Tromsø.

Søknadsfrist: 01.04.2010.

Universitetssykehuset    
har ledig følgende stillinger:
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Audiograf 1/1 stilling

Lillehammer 
Øre-Nese-Hals A/S
I forbindelse med overdragelse av avtale-
hjemmel er det ledig stilling for audiograf. 
Foruten audiologisk utredning planlegges det 
oppstart av høreapparattilpasning for 
hørselshemmede pasienter. Virksomheten 
åpner fra høsten 2010 i nye moderne lokaler 
i Lillehammer sentrum.

Lønn og tidspunkt for tiltredelse avtales nærmere.

Søknad sendes som brev eller e-post til:
Dr. Kjetil Skaansar 
Roavegen 8, 2613 Lillehammer. 
Tlf. 958 46992 innen 1. april 2010
e- postadresse: kjskaan@gmail.com

vedlagt relevante attester og referanser.

Se også stillingsannonser på våre nettsider www.audiograf.no
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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
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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 • Austrevigå 28a, 4085 Hundvåg
!

Norsk Audiografforbund


