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www.siemens.no/hearing

Ønsker du det beste innen 
ny teknologi og design?

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

Informasjon om vår nye produktportefølje på kontrakt med NAV finner du på:
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Høsten har pustet oss i nakken siden sist, 
men først nå føler jeg at det er godt å nyte 
den. Stearinlys har ikke samme koselige 
effekt når det er midtsommer og lyst og 
du ønsker 25 grader og ikke 15. Nå ja, da 
jeg ikke ble danket ut av sommervarmen 
kan høsten komme og ta meg. 

Med høsten kommer det også flust av 
forventninger. Tusenvis av studenter 
starter på nytt studium og noen havner 
også på audiografstudiet, etter noen år 
med nedgang, er det spennende om tallet 
opptatte studenter har steget dette året?  
Vi har fått en liten status fra program for 
audiografutdanning. 

Før sommeren kunne man lese at audi-
ografer ved et noen av landets sykehus 
var tatt ut i streik. Men hva har kommet 
ut av dette til nå. Vi gir en liten gjennom-
gang av hva som skjedde under streiken, 
men da den ikke er ferdig behandlet er 
man jo litt usikre på utfallet. 

Med samhandlingsreformen vil det være 
naturlig å ønske et audiologisk tilbud i 
kommunen. Å få til dette i de fleste  
kommuner er en prosess. I Røros  
kommune har Mona Kverneng gjennom 
NAV fått til en kommunal stilling. Hun 
forteller til oss hvordan hennes arbeidsd-

ager utarter seg. Dette er jo et steg i riktig  
retning, men som alt annet også et 
spørsmål om økonomi. Hvor lenge finnes 
det midler som gjør at hun kan holde på 
det arbeidet hun gjør i kommunen? 

Det blir brukt mer og mer penger på  
operere cochlea implantat, men det er 
ikke bare bare med CI og barn. Etiske  
aspekter blir satt på prøve og hvor  
befinner pasienten seg midt i alt dette? 
Hvor hørende er han eller henne? Dette er 
hva Dr. Patrick Kermit setter søkelys på  
i sin doktoravhandling med tittelen  
« Etikk etter cochleaimplantering av døve 
barn. En undersøkelse med fokus på  
anerkjennelse, identitet og språk».

Snart er vi samlet til Landsmøte  2010 i 
Trondheim. Det er bare å melde seg på. 
Valg er det også. Det er bare det at hos 
oss ser det nesten ikke ut til at det blir 
valg, heller en akklamasjon da vi ikke har 
noe å velge i. Ikke det at alternativene 
ikke er gode, men det hadde vært mer 
spennende med valg. Er det egoismen 
som rår ute blant oss som gjør at vi ikke 
har tid til ”å ofre” tre år for deg selv og 
andre i din arbeidsgruppe. Tenk på også 
all lærdommen som gagner en om man tar 
seg noen år i styret. Det er verdt det! 

Så la oss bli bergtatt av høsten og dens 
varme farger som brenner oss opp. Vi ses 
i Trondheim. 

Snakkes!

Hanne Ingeborg
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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
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NAF
Styret informerer

Høsten faller på og sommeren er virkelig 
på hell. Landsmøtet med kurs nærmer 
seg med stormskritt, og vi håper og tror 
mange gleder seg til det.
 
Lønnsoppgjøret
Vi har den senere tid mottatt en del  
henvendelser vedr. tariffoppgjøret 2010.
Streiken i sykehusene var som kjent et 
faktum tirsdag 29. juni da  
meklingen med Spekter ikke førte fram. 
Mot slutten var 540 helsearbeidere, 
heriblant helsesekretærer, hjelpepleiere, 
barnepleiere, kokker, ambulansearbeidere, 
audiografer og portører i streik.

Streiken for de sykehusansatte ble  
avsluttet 13. juli etter at arbeidsministeren 
varslet bruk av tvungen lønnsnemnd. 
Forhandlingsleder i YS Spekter Helse, 
Erik Kollerud, uttalte i den anledning 
følgende: 

-  Vi har kjempet for prinsippet om lik  
 lønn for likt arbeid i offentlig sektor,  
 og beklager at det ikke var mulig å nå  
 fram med dette kravet. Vi ser fram til at  
 rikslønnsnemnda nå skal vurdere  
 kravene.

Mangel på likelønn i offentlig sektor  
innebærer at det er inngått et bedre  
oppgjør for ansatte i kommunal sektor 
enn ved sykehusene. Det vil si at dersom 
audiografer hadde jobbet i både kommune 
og sykehus, ville audiografer i  
kommunene hatt bedre lønn enn de ved 
sykehus. Derfor var streik uunngåelig. 
NAF støtter Delta i den avgjørelse som 
her ble gjort og håper at likelønn i  
offentlig sektor snart er et avsluttet  
kapittel.
Nå venter rikslønnsnemndas vurdering 

den 20-21. oktober. Først noen uker etter 
dette vet vi noe om oppgjøret. Styret 
håper å kunne komme med informasjon 
på LM i november.

Landsmøtet
Det har i den senere tid blitt sendt ut et 
par medlemsmailer til de av dere som er 
registrert som mottaker av dette. Mange 
har kanskje følt seg noe frustrert over 
innholdet i disse. NAF har vært i dialog 
med Delta vedr. vår samarbeidsavtale, og 
det så lenge ut til at de ulike medlems-
avtalene vi har i eget forbund ville bli 
endret. Etter en ny vurdering innad i 
styret har vi oppdaget noen hull som må 
tettes før en kan begynne å diskutere 
endringer av medlemsstatus. I samarbeid 
med Delta har vi avtalt å fortsette med 
gammel avtale. Skulle det bli aktuelt å 
diskutere dette på nytt, er det opp til Delta 
å kontakte NAF for ny gjennomgang og 
forhandling om samarbeidsavtale.

Anbud
I forrige styret informerer ønsket 
vi tilbakemelding på høreapparat-
anbudet, hvordan dette oppleves der 
ute på klinikkene. Vi har mottatt få 
tilbakemeldinger, betyr dette at vi er 
fornøyd?
Vi og referansegruppa ønsker virkelig 
tilbakemelding hvis det skulle være noe 
dere syns mangler i det tilbudet som  
ligger der i dag. 

Styret vil med dette ønske våre  
medlemmer og andre lesere en flott 
høst, og i tillegg ønske alle medlemmer 
velkommen til Landsmøte i Trondheim 
4-5. november.

 Styret 
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Landsmøte 2010‐ Oppdatert 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 (Janne    

         Hallset og Guri Engernes Nielsen)     

10.15-10.45           Pause 

10.45-11.30           Helse- og omsorgsdepartementet orienterer om samhandlingsreformen 

         (Tore Hagebakken, stortingsrepresentant, AP)  

11.30-12.30           Lunsj 

12.30-13.15           Unn Siri Olsen og Eline Lello forteller om sin masteroppgave 

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. 
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LEDER Espen Devig Andreassen Helgelandssykehuset, Sandnessjøen
NESTLEDER Kristin Flote  Sykehuset Vestfold, Tønsberg
STYREMEDLEM Frits Talset Siemens Norge
STYREMEDLEM Marit Sæter Rikshospitalet 
STYREMEDLEM/KASSERER Anh Tuyet Thi Ngo Haukeland
1.VARAMEDLEM Håvard Ottemo Paulsen Akershus Universitetssykehus
2.VARAMEDLEM Kristin Ødegård  Helse Nordmøre og Romsdal, Molde
3.VARAMEDLEM Jorid Løkken AudioPlus AS 

REDAKSJONEN - AUDIOGRAFEN NAVN ARBEIDSGIVER
REDAKTØR Hanne Ingeborg Berg Dr. Poppe
MEDLEM Anita Berre ReSound Norge 
MEDLEM Monica Iversen Eide Phonak Norge 
MEDLEM ?
VARAMEDLEM ? 

ETISK UTVALG NAVN ARBEIDSGIVER
LEDER Ken Gunnar Mathisen Helgelandssykehuset, Mo i Rana
MEDLEM Svein Nybakken  Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik
MEDLEM Erik Berg  Helse Nordmøre og Romsdal, Kristiansund
MEDLEM Lisa Landrø  ØNH Innherred, Levanger
1. VARAMEDLEM Anne Marie Boberg Helse Finnmark HF
2. VARAMEDLEM Hanne Gjønnes Akershus Universitetssykehus 

VALGKOMITE  NAVN ARBEDISGIVER
LEDER Marthe Skjervold Vestre Viken HF Buskerud
MEDLEM Bård Ellingsen  Helgelandssykehuset, Mo i Rana
MEDLEM Anita Fredsvik  Vestre Viken HF Buskerud
MEDLEM Odd Gunnar Bjørnstad Helgelandssykehuset, Mo i Rana

Hvem skal styre skuta nå?

Det er Landsmøte og det er valg. 
Hvem skal manøvrere «skuta» videre? 
Som det nevnes i lederen er det 
dessverre i skrivende stund ikke valg, 
men nærmere en akklamasjon. Vi har 
dessverre ikke så mange å velge i  
mellom. Ikke det at alternativene vi 
har ikke er bra, men for forbundets 
beste hadde der vært fint med litt kamp 
om vervene. Komiteen har ringt og 
prøvd å få folk til ulike verv. Men det 
er ikke så lett å få folk til og stille opp.  
Hvorfor er det slik?  Tror noen at  
audiografyrket hadde vært like bra 
uten et styre? Tror noen at det fikser 
seg selv? Tror noen at det spiller ingen 
rolle om jeg ikke er med for de får jo 
alltid noen andre?  Eller i verste fall, 
de får ikke lov av arbeidsgiver? 

Grunnene er forskjellige. Selvfølgelig 
har vi audiografer som er med, som 
stiller opp og gjør en fantastisk jobb. 
Men vi vet alle at vi også har noen der 
som ikke har vært med.  Kanskje de 

prioriterer verv andre steder?  
Men neste gang du får spørsmål om  
du kunne tenke deg et verv håper jeg 
det er til det beste for Norsk  
Audiografforbund.  

Tekst: Hanne Ingeborg Berg  
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Lønnsoppgjøret 2010

Hva var kravet fra YS Spekter? 
Likelønn var et sentralt tema i årets 
lønnsoppgjør. I tillegg var det tariff-
områder og enkeltgrupper som var blitt 
hengende etter, noe som gjør at det er 
behov for tillegg for å rette opp disse 
skjevhetene.
Likelønnsperspektivet må primært 
ivaretas innenfor de respektive  
tariffområdene både gjennom  
systematisk og kunnskapsbasert likes-
tillingsarbeid og egne lavlønnstillegg i 
privat sektor. For offentlig sektor ville 
YS - under visse forutsetninger - gå 
inn for likelønnskommisjonens forslag 
om en egen lønnspott til kvinne- 
dominerte yrkesgrupper.
YS krevde også høyere verdsetting av 
kompetanse og ansvar, bl.a.  
gjennom at ansatte som er autorisert 
etter helsepersonelloven får lønns-
messig uttelling for dette.
Ambulansearbeidere med paramedic 
skal likestilles lønnsmessig med andre 
høyskolegrupper. 
Ett av kravene var også et generelt 
kronetillegg til alle arbeidstakere på  
kr 11.000,-.

Hvorfor ble det streik?
Streiken kom som en følge av at  
YS- forbundene blant annet ikke 
kunne akseptere en løsning med lavere 
minstelønnssatser enn i KS. YS ønsket 

også å prioritere sentrale løsninger og 
ikke lokale løsninger i forhold til de 
viktigste kravene. 
Lønnsmessig ville audiografer i  
stillingsgruppe 4 med 10 års  
ansiennitet fått 7.500,- mindre i 
årslønn sammenlignet med det som 
var forhandlet fram i KS. Dette er 
også viktig med tanke på konkurranse-
vridning. (Dette har større betydning 
for yrkesgrupper som for eksempel 
tannpleiere, helsesekretærer og  
hjelpepleiere)
I tillegg har minstelønnssatsene i KS 
fått virkningsdato 1. august, mens 
Spekters tilbud var 1. oktober.  
Konsekvensen av dette kan bli at  
minstelønnssatsene vil utvikle seg 
ulikt framover i de to tariffområdene.
Spekter trakk også tilbake tilbudet om 
å gi høyere lønn for yrkesgrupper med 
autorisasjon etter helsepersonelloven. 

Tvungen lønnsnemnd
Streiken for de sykehusansatte ble  
avsluttet 13. juli etter at arbeids-
ministeren varslet bruk av tvungen 
lønnsnemnd. 
Myndighetene har oppnevnt en 
egen nemnd som kan ta seg av 
slike saker, jfr. Lov om lønnsnemnd 
i arbeidstvister. Denne kalles 
Rikslønnsnemnda og har en formann 
og åtte andre medlemmer.

Formannen og fire medlemmer blir 
oppnevnt av regjeringen for tre år. 
Ett av medlemmene skal komme fra 
arbeidstakersiden og ett fra arbeids-
giversiden. I tillegg utpeker partene i 
den enkelte tvist hver to medlemmer. 
Ved avgjørelsen deltar kun fem  
medlemmer: de tre nøytrale  
medlemmene, ett medlem fra  
arbeidstakersiden og ett medlem fra 
arbeidsgiversiden. Partene skal på 
forhånd ha bestemt hvilke av parts-
representantene som skal stemme.
Tvungen lønnsnemnd må vedtas av 
Stortinget som egen lov. Dette betyr  
at myndighetene griper inn og  
beslutter at tvisten skal avgjøres ved 
lønnsnemnd, normalt Rikslønns- 
nemnda. Internasjonale konvensjoner 
som verner organisasjonsfriheten og 
streikeretten setter klare grenser for 
bruk av tvungen lønnsnemnd. Slik 
disse tolkes, er det bare adgang til å 
gripe inn i arbeidskonflikten dersom 
konflikten setter liv, helse og  
personlig sikkerhet i fare for hele  
eller deler av befolkningen (vitale 
samfunnsinteresser).
En kjennelse avsagt av Rikslønns-
nemnda har samme virkning som en 
tariffavtale. Dato for rikslønnsnemdas 
vurdering er satt til 20.-21. oktober.

Tekst: Wenche Fredagsvik 
Kilde: Delta.no  

Illustrasjon: Shutterstock
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Det har vel aldri skjedd før, at  
audiografer er blitt tatt ut i streik her 
til lands. Men sommeren 2010 var 
streikens sommer. Så jeg tok turen til 
Rikshospitalet for å lodde stemningen 
blant streikevaktene denne solfylte 
junidagen. Der møtte jeg Marit Sæter, 
Britt Molde og Andreas Løchen.
 
De forteller at det føles greit nok å 
streike, selv om det ikke finnes  
kommuneaudiografer. 
– En må jo støtte opp om andre og vise 
at man er uenige i dagens situasjon. 
Her har vi streikevakt fra kl 10 -12 og 
14 -16. Sikkerhets kort og ID-kort er 
blitt levert inn, og det er ikke tillatt å 
snakke med overordnede vedrørende 
streiken, opplyser Andreas.

Alle de organiserte audiografene ble 
tatt ut med en gang. Britt skal i følge 
de to andre ha uttalt at det har blitt 
«risla med sabler» før, men at de aldri 
har gått ut i streik.

Andreas mener timingen ikke kunne 
vært værre.
– Folk er rimelig metta på streik ( red. 
minner om SFO-streiken kort tid før). 
Enkelte forbipasserende stopper og 
prater med oss, selv om det ser ut  
som en trikkestreik annet enn en  
helsestreik. 
De enes om at de står nok litt feil 
plassert og vurderer å trekke bort til 
hovedinngangen i stedet for ved  
trikkeholdeplassen. Det er mest  
medkollegaer fra Rikshospitalet som 
er positive, pasienter og forbi- 
passerende er mer negative og sikkert 

lei av overnevnte streikeri. Andreas 
påpeker også at det er ferietid. 

Marit uttrykker litt frustrasjon over at 
streiken ikke skulle ramme 3.part, men 
i dette tilfelle har det gjort det. 
– Den rammer jo HA-pasientene våre 
som får lengre ventetid, samt 
polikliniske pasienter.
– Det har blitt gitt dispensasjon slik at 
enkelte audiografer kan jobbe, slik at 
kritiske pasientgrupper som kreftsyke 
og Ø-hjelp ikke rammes i like stor grad. 
– Det er synd at streiken rammer  
pasientene, sier Marit.
 
Andreas forklarer at Delta har kommet 
med kaffe og vafler, og utstyrt dem 
med t-skjorter for å vise at de tar vare 
på sine streikevakter.
 
Avslutningsvis sier han at streiken kan 

bli ytterligere trappet opp. Marit legger 
til at det også kan bli tvungen lønns-
nemnd, noe som også nå ettertid viste 
seg å bli utfallet av denne streiken.

Streikevaktene
Tekst: Anita Berre
Foto: Anita Berre

Streikevaktene f.v . Britt, Andreas og Marit
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Best kvalitet for alle 
som krever mer 

Vår nye avanserte produktfamilie 
inneholder banebrytende innovasjoner
SoundRecover - banebrytende forbedring av taleforståelse 
SoundFlow - gir flytende overganger mellom ulike lyttesituasjoner
DuoPhone - gjør at man hører telefonsamtalen i begge ørene
ZoomControl - mulighet for å velge hvilken retning lyttingen skal rettes mot
iCom - trådløs tilkobling til eksterne lydkilder
myPilot - fjernkontroll som gir enkel styring og statusinformasjon
 
Med Exélia Art kan du tilby brukerne det beste - 
de vil oppleve fantastisk lydkvalitet, flott design 
og en lett og intuitiv trådløs tilkobling.

www.phonakpro.no
 

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

I skrivende stund har jeg min siste uke 
i arbeidspraksis, - et Nav-tiltak som 
har vart i 12 mnd. Men jeg har nok satt 
igjen noen spor, for jeg får fortsette 
som hørselskontakt, - både på Røros 
og Os.
 Men for å ta det første først. Jeg 
ble utdannet fra HIST våren 2005 i det 
første kullet med Bachelorgrad i  
audiologi. Min første jobb som 
audiograf var ved hørselssentralen på 
Sykehuset i Kristiansand. Etter ett år 
der, flyttet jeg til Drammen, hvor jeg 
jobbet 3 år ved Drammen ØNH-senter. 
Etter disse årene hadde hjemlen gselen 
blitt stor nok til at jeg søkte 1 års  
permisjon fra Drammen ØNH-senter 

og flyttet hjem til Røros.
 Vel hjemme tok jeg kontakt med 
hørselskontaktene i distriktet, og fikk 
et møte med hørselskontakten i Røros 
Kommune. Etter at formalitetene var i 
orden, var Nav-tiltaket en realitet.
 Et Nav-tiltak innebærer at Nav 
lønner arbeidstakeren med dagpenger, 
mens personen er ansatt hos bedriften 
som har inngått en slik avtale av  
Nav-tiltak. Bedriften har derfor ingen 
andre utgifter enn det forsikrings- 
messig er å ha en person ansatt.
 I løpet av dette året har jeg blant 
annet holdt kurs i stell av høre-
apparater for helsepersonell og holdt 
internundervisning som et tilbud til 

alle ansatte på sykehjemmene her på 
Røros. Utover det å være en «vanlig» 
hørselskontakt, bistår jeg når brukere 
via helsepersonell eller direkte fra 
dem, trenger hjelp med høreapparatene 
sine. Som hørselskontakt utreder man 
behovet for hørselshjelpemidler til 
brukeren, samt tilpasser disse.  
I og med at jeg har bakgrunnen med 
tilpassing av høreapparater, kan jeg 
se helheten i bruken av hørselshjelpe-
midler. 
 Jeg har også et nært samarbeid med 
Røros ØNH og Wenche Aunmo. Hun 
sender meg henvendelser og jeg sender 
pasientene til henne, om det er lenge 
siden de har vært der, og trenger nye 
eller justering av høreapparatene sine.
 Etter jul begynte jeg også som 
hørselskontakt i Os Kommune. Her 
har jeg vært en dag i uka, mens jeg 
har vært to på Røros. Siden Os ligger 
i Hedmark og Røros i Sør-Trøndelag, 
må jeg forholde meg til to hjelpe- 
middelsentraler. Det blir flere 
hjelpemidler å sette seg inn i, siden 
de kan bestemme sortimentet på 
lageret sitt selv, men dermed får man 
god kunnskap kommer borte i flere 
hjelpemidler.
 Hva nå? Jo, ut året har jeg altså 
fått fortsette. Kommunene har råd til å 
lønne meg halvparten av tiden jeg har 
vært her. Det vil si at det blir en dag 
i uka på Røros og en dag annenhver 
uke på Os. ”Skulle bare mangle”, kan 
mange si, men med de innsparingene 
som kommunene står ovenfor, må det 
gå utover noen. Kommunene trenger 
absolutt mer kompetanse på ulike 
felt, men penger til lønn finnes ikke… 
Derfor har Røros Kommune sendt 
søknad om prosjektmidler til Helse og 
rehabilitering. Søknaden er til audi-
ograf i interkommunalt samarbeid, 
med samarbeidskommunene Holtålen 
og Os Kommuner, som er i tråd med 
samhandlingsreformen. Så da får vi 
bare krysse alt vi har får at det kom-
mer positivt svar derfra. Svaret kom-
mer ikke før i slutten av november…

Trenger vi audiografer i kommunen?
Tekst: Mona Kverneng
Foto: Mona Kverneng

Mona Kverneng 

Ja, vil vel de fleste svare, men hvorvidt dette kan bli en realitet er i øyeblikket på planleggings-
stadiet. Røros kommune har tatt utfordringen og hatt Mona Kverneng ansatt i et prøveprosjekt. 
Framtiden er ennå ikke avklart. Her er hennes historie.
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Audiopedagogisk behandling har etter 
hvert blitt en mer naturlig del at  
hørselsomsorgen.  
Etter å ha drevet praksis i 12 år, har vi 
etter hvert fått lang og bred erfaring, 
og de fleste audiografer begynner å 
kjenne til vårt tilbud.
Vi opplever et godt samarbeid med 
øre,-nese,- halsleger og audiografer 
og de fleste øre-nese hals,-leger og 
audiografer benytter seg av muligheten 
til å henvise til oss.
Nye høreapparatbrukere strever ofte  
i startfasen med tilvenning og  
motivasjon. Disse har ofte behov for 
tett oppfølging. Pasientene blir  
oppmuntret til å bruke høreapparatet, 
får opptrening i betjening og stell.  
Med oppfølging av en audiopedagog 
mellom besøkene hos øre-nese-hals-
legene og audiografene oppleves  
resulatet av høreapparatutprøvingen 
som mer helhetlig. Ofte er det så lite 
ekstra som skal til for at pasienten  
kommer i gang med kontinuerlig bruk. 
Dette gjør at de i større grad beslutter å 

beholde høreapparatet framfor å levere 
dem tilbake til audiografen. Ettersom 
vi ofte drar på hjemmebesøk, får 
pasienten mulighet til å prøve og feile 
i trygge og vante omgivelser.

Ofte har pasienten behov for å trene  
på forskjellige kommunikasjons- 
teknikker. De fleste høreapparat- 
brukerne opplever kommunikasjon i  
støyende omgivelser som en  
utfordring. Konsentrasjonstrening og 
fokus på munnavlesning og lytte- 
trening i med bakgrunnsstøy, hjelper 
godt for mange. 

Vi opplever at mange med Cochlea 
implantat kommer til oss for lytte- 
trening og bedre taleforståelse. 
Pasienten får mulighet til å trene opp 
diskriminasjonen gjennom bevisst- 
gjøring av ulike språklyder, samt stole 
på disse lydinntrykkene. Vår erfaring 
er at mange opplever å få bedre  
selvtillitt og dette hjelper godt på 
motivasjonen.

Pasienten har i tillegg til høre apparat, 
ofte behov for hjelpemidler for å  
tilrettelegge i vanskelige  
kommunikasjonssituasjoner. Vi hjelper 
pasienten i kartleggings- og  
søkeprosessen og til å lære å bruke 
hjelpemidlene med eller uten 
høreapparat. På denne måten sikrer 
man en mer helhetlig omsorg innen 
hørsel og en unngår at hjelpemidler 
blir liggende i skuffen. Dette er også 
positivt sett fra et samfunnsøkonomisk 
perspektiv

Audiopedagogisk oppfølging er et 
lavterskeltilbud, med kort ventetid og 
individuell oppfølging. Behandlingen 
dekkes gjennom Lov om Folketrygd 
§ 5-10 og er gratis for pasienten siden 
vi ikke tar noen egenandel. Pasienten 
trenger kun en henvisning fra sin  
Øre-Nese-Hals-lege for å få  
oppfølging hos oss. 

Fredrikke Qvamsgate 1
Pb 2669 St.Hanshaugen

0131 Oslo
Tlf: 988 712 03

Kontaktinformasjon:

Vi holder til på St. Hanshaugen  
i samme lokaler som Rådgivningskontoret  

for hørselshemmede.

Ingrid Mathisen:
932 23 391
ingridm@online.no

Elisabeth Berg Remo: 
908 57 712
e-remo@online.no

Silvia Myhre: 
913 03 004
silviam@broadpark.no

Veiledning • Betjening/tilvenning av høreapparat • Tekniske hjelpemidler 
• Lyttetrening • Munnavlesning • kommunikasjonstrening



Audiografen nr. 3 -  2010 13 

Obersee, Rapperswil-Jona, Switzerland

EN NY OPPLEVELSE

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

www.gewa.no

VR_VE_TAD_Din_Horsel_A4_precision_NO.indd   1 31.03.10   17:31
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Cochleaimplantat kan gi sterkt  
hørselshemmede og døve hørsel. For 
barn som er født døve eller sterkt  
tunghørte, er målet med cochleaim-
plantat å gi mulighet til å lære å forstå 
og oppfatte tale. Men gir det barnet 
et bedre liv enn det ville hatt uten 
implantatet?

Synspunktene er motstridende, ikke 
minst mellom medisinsk ekspertise  
og personer som selv er døve.  
I avhandlingen Etikk etter cochleaim-
plantering av døve barn. En under-

søkelse med fokus på anerkjennelse, 
identitet og språk analyserer Patrick 
Kermit debatten om cochleaim- 
plantater
fra et etisk perspektiv.

–  Jeg mener det er feil å se på  
 debatten om cochleaimplantater  
 bare som et spørsmål om å høre  
 eller ikke høre. Jeg ser på  
 cochleaimplantat til døve barn som  
 en mulighet for tospråklighet.  
 I dette ligger at barnet lærer seg  
 tegnspråk, samtidig som det lærer  

 å oppfatte tale. Jeg argumenterer  
 for at en tospråklig tilnærming  
 etisk sett er det beste alternativet  
 for barna. Tospråklighet gjør at  
 barnet kan inngå i flere fellesskap  
 og får flere muligheter til å  
 realisere seg selv. Jeg ser det som  
 en styrke for barnet, sier Kermit.  
 Cochleaimplantat hos barn møter  
 motstand hos foreldre som selv  
 er døve. Kermit mener at  
 motstanden kan knyttes til de  
 døves kamp for å få anerkjent  
 tegnspråk som et likeverdig språk.

Problemstillingene som kommer frem 
i prosjektbeskrivelsen er noe å tenke 
over for enhver som jobber innen vårt 
fagfelt:
•  Skilles det klart mellom det som  
 er forventingene til teknologien og  
 det som er forventningene til  
 barnet?
•  Hvem stilles til ansvar hvis  
 forventningene ikke innfris,  
 teknologien, barnet, barnets  
 foreldre eller profesjonene som  
 er involvert?
•  Når blir forventningene i seg selv  
 etisk problematiske? Er noen  
 forventninger uetiske i seg selv?

•  Hvilket ansvar har profesjonene  
 for forventningene? Bidrar de til å  
 skape dem, dempe dem eller  
 balansere dem? 

Barnets habiliteringsprosess
Mange tunghørte beskriver sin opp-
vekst som en kontinuerlig kamp for 
normalisering med tidkrevende lytte- 
og taletrening uten at resultatet ble 
trygghet på egne kommunikative fer-
digheter i møtet med normalthørende. 
(Bernstein et al 1985 s. 5, og Grønlie 
1995 s. 100ff.)
Dette støttes sterkt i våre egne un-
dersøkelser.(Kermit et al. 2004.) Et 
implantert barn med høy taleforståelse 
og taleproduksjon (vurdert til nesten 
maksimalt utbytte av sitt CI) kunne 
vise imponerende formale (fonetiske, 

moroflogiske og syntaktiske) ferdig-
heter i norsk talespråk. Etter video-
analyser av barnet i samhandling med 
jevnaldrende hørende barn viste det 
seg at hun ikke behersket semantiske 
og pragmatiske strukturer i språket i 
den grad som hennes formale ferdig-
heter kunne få en til å anta. Dermed 
var det språket som kommunikativt 
redskap overfor jevnaldrende hun ikke 
behersket. Nyere språkforskning viser 
at det å samhandle kommunikativt 
med jevnaldrende kanskje fremfor 
noe er det som former vår identitet og 
utvikler våre kognitive anlegg.  
(Matre 1997.)

Komplekset blir ikke mindre av at 
vi i vårt prosjekt også observerte et 
implantert barn som ble vurdert kun 

Cochleaimplantater til døve barn er en mulighet til å gjøre barna tospråklige. Dette gir barna 
flere valg og muligheter til å realisere seg selv.    

Patrick Kermit forsvarte i mars i år sin doktoravhandling.  
CI-teknologien er langt i fra å være i stand til å erstatte et 
hørselstap fullstendig. Selv de absolutt mest vellykkede 
pasientene må fremdeles regnes som moderat tunghørte, 
dette er forhold som ikke alltid kommer tydelig frem når  
implantat omtales i media eller fagpublikasjoner. 

Cochleaimplantater til døve barn

Etiske problemstillinger 
ved cochleaimplantering

Tekst: Anne Forus  
Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening

Tekst: Patrick Kermit 
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å ha middels utbytte av sitt CI. (Han 
behersket i liten grad norsk talespråk 
og hadde liten taleoppfattelse) Dette 
barnet snakket flytende, aldersadekvat 
tegnspråk (vår vurdering) og behersket 
alle komponentene i språket, det vil 
si de formale, semantiske og prag-
matiske. Han hadde med andre ord et 
fullverdig språk som han kunne bruke 
som redskap i sin identitetsbygging og 
kognitive utvikling.

Teknologien legger altså store  

føringer på barnets habiliterings-
prosess og dermed reiser det seg både 
generelle og spesielle etiske problem-
stillinger knyttet til konsekvensene 
dagens implanteringspraksis får:
•  Kan man vurdere CI uten å vurdere 
 etiske aspekter i den habiliterings 
 prosessen som følger i etterkant av  
 implanteringen?
•  Hvordan ivaretas barnets rett til en  
 åpen framtid best? Kan det settes  
 opp et etisk «regnskap» som  
 analyserer hvilke goder barnet kan  

 oppnå ved å habiliteres med CI i 
 forhold hvilke goder barnet kan  
 oppnå ved habilitering uten CI?  
 (Vår studie antyder et tvetydig  
 forhold da ingen av de to barna jeg  
 her har omtalt var egentlig  
 tospråklige.)
•  Er det etisk forsvarlig å fraråde  
 tegnspråkopplæring av det  
 implanterte barnet under  
 henvisning til at dette kan hindre  
 eller demotivere innlæringen av  
 talespråk?

Etikk etter cochleaimplantering av 
døve barn. En undersøkelse med fokus 
på anerkjennelse, identitet og språk. 
Dette er en filosofisk avhandling som tar 
opp bioetiske problemstillinger knyttet 
til praksisen å utstyre  
førspråklig døve barn med cochleaim-
plantater; teknologi som kan gi barna 
hørsel. Målsetningen med dette arbeidet 
har vært å 1) analysere etiske spørs-
målsstillinger som er reist i forhold til 
forventningene om at cochleaim- 
plantat-teknologien kan eller vil  
innebære store endringer både for tegn-
språklige døve som kollektiv og for det 
enkelte døve barn. Videre har det vært 
et mål å 2) undersøke mulige etiske  
problemstillinger knyttet til barnets  
oppfølging etter selve det kirurgiske 
inngrepet cochleaimplantering 
innebærer.

I forhold til den første målsetningen 
argumenterer denne avhandlingen for at 
spørsmålet om hvorvidt man bør, eller 
ikke bør, innoperere cochlea-implantater 
på døve barn ikke nødvendigvis er blant 
de mest sentrale etiske problemstillinger 
bruken av teknologien reiser. I den  
bioetiske diskursen om implantater er 
det imidlertid dette spørsmålet som 
fremfor noe har vært gjenstand for 
diskusjon. Analysen av sentrale deler 
av denne diskursen kritiserer konstruk-
sjonen av to dikotome motsetninger 
som ofte har blitt foretatt: Den første 
dikotomien trekker et skille mellom det 
å være «døv», i betydningen funksjons-
hemmet, og å være «Døv» i betydningen 
tegnspråklig. Den andre trekker et skille 
mellom det å implantere et barn for 
å gjøre det ”hørende”, eller avstå fra 

implantering for å 
gjøre det «Døvt». 
Analysen  
legger til grunn 
at viktige etiske 
aspekter ved 
praksisen å gi 
førspråklig døve 
barn cochleaim-
plantater, dreier 
seg om hva slags 
mulighet barnet 
får til å realisere 
sitt unike potensial 
og sin autonomi. 
En grunnleggende 
forutsetning for at 
barnet får forme 
 en identitet, som 
med referanse til 
filosofene Charles 
Taylor og Axel  
Honneth kan karakteriseres som  
autentisk, er at barnet får utvikle seg 
som kognitivt, sosialt, språklig og 
moralsk vesen. Dette er også en prosess 
som forutsetter at barnet får motta og gi  
anerkjennelse og får mulighet til å  
oppleve seg som likestilt deltaker i 
konkrete solidariske fellesskap. 

Kritikken av den pågående diskursen  
leder til en filosofisk analyse av hva 
slags empirisk kunnskapsgrunnlag en 
bioetisk diskurs om cochleaimplantater 
bør være fundert på. Denne analysen 
påpeker at kvalitativ kunnskap om 
hvilke dagligdagse praksiser barn med 
cochleaimplantater tar del i, og hvilke 
arenaer for samhandling med andre 
barnet entrer, vil være en viktig  
forutsetning for å bringe den bioetiske

  

diskursen videre. Denne typen empiriske 
forskningsresultater foreligger i dag i 
liten grad. Avhandlingen presenterer 
derfor resultater fra egen empirisk  
forskning og setter disse inn i en  
bioetisk drøfting av hvilke forutset-
ninger som må være oppfylt for at 
barnet med cochleaimplantater skal få 
anledning til å realisere en autentisk 
identitet. Her identifiserer spørsmålet 
om hva slags språklighet et barn med 
cochleaimplantater oppnår, som et av de 
mest sentrale for den etiske diskusjonen 
Avhandlingen argumenterer for at en 
tospråklig tilnærming til barnet, hvor 
barnet kan tilegne seg både tegnspråk 
og talt språk simultant, kan representere 
et etisk sett bedre fundert alternativ enn 
bare å gi barnet mulighet til talespråks-
tilegnelse.

Sammendrag:

Foto: Neurdon.com 
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Hjelpemiddelnr. 160749

NYHET 

CIBS TOTAL

CIBS TOTAL er en 4-i-1 løsning for:

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

Endelig EN komplett løsning for ALLE situasjoner

Fra 1. februar i år ble ordningen med 
kommisjonslager hos avtalespesialister 
lagt bort. Nå har vel de fleste  
audiografer hos avtalespeialistene 
fått orden i systemet og ikke lenger 
noen apparater på kommisjon. Vi hos 
avtalespesialistene har fylt ut NAV 10-
07.08 blankett for hvert apparat som er 
blitt tildelt. Skal vi nå slutte med det, 
siden det nå er blitt direktefakturering?  
Jeg sendte mail til Nina Fredriksen i 
Arbeids- og velferdsdirektoratet som 
svarte følgende:

Kommisjonslager har vært en  
frivillig ordning fra leverandørene sin 
side. Arbeids- og velferdsdirektoratet 
ble informert om avviklingen av  
kommisjonslager for sent til å få på 
plass en alternativ ordning. Dette er 
årsaken til at situasjonen er som den er 
i dag. Regelverket for stønad til  
høreapparat og tinnitusmasker er  
imidlertid ikke endret. 
Avtalespesialister som formidler 
høreapparat, og evt. andre som bistår 
avtalespesialisten, skal forholde seg 
til det til enhver tid gjeldene regel-
verk for formidling av høreapparat og 

tinnitusmasker. I forskrift om stønad 
til høreapparat og tinnitusmasker av 
18.4.1997 nr. 337, § 4, er det et krav 
for å få stønad til høreapparat og  
ørepropp at det foreligger rekvisisjon 
fra hørselssentral eller ØNH-lege.  
De samme reglene gjelder for tinnitus-
masker, jf. § 12 i samme forskrift. 
Etter gjeldende regelverk er det  
Arbeids- og velferdsetaten som har 
vedtaksmyndighet på høreapparat- 
området. Det innebærer at det er  
Arbeids- og velferdsetaten som skal  
vurdere som vilkårene for å få  
stønad til høreapparat er oppfylt. 
Denne vurderingen skjer på bakgrunn 
av bl.a. rekvisisjonsskjema fra  
avtalespesialist

Det jeg fortsatt ikke helt skjønte ut 
i fra lovverket var hvorfor  offentlig 
høresentralene slapp å skrive søknad 
(NAV 10-07.08 blankett ) for hvert 
tildelte apparat, og audiografer hos 
avtalespesialister måtte forsette. Hva 
var det som gjorde at høresentralene 
trengte kun å sende søknad ved  
særskilte tilfeller. Hvor sto dette  
nedtegnet? 

Jeg sendte mail igjen og fikk dette 
svaret:

Det står nedtegnet i NAVs rundskriv 
til folketrygdlovens bestemmelse om 
stønad til høreapparat med tilhørende 
forskrift (som jeg viste til i forrige 
e-post). 
Her er lenke til rundskrivet: 
http://www.nav.no/rettskildene/ 
Rundskriv/147987.cms
 
Det er historiske årsaker til at det 
skilles mellom hørselssentraler og 
avtalespesialister. Dette skillet er ett av 
flere punkter som arbeidsgruppen  
nedsatt av helseforetakene og  
Arbeids- og velferdsdirektoratet per 
i dag vurderer. Arbeidsgruppen er 
opprettet i forlengelsen av samarbeids-
avtalen som er inngått mellom helse-
foretakene og Arbeids- og velferds-
direktoratet, og skal vurdere flere sider 
av høreapparatformidlingen. 

Det var fint å få svar til slutt, og i mine 
ører er svaret slik: Sånn er det bare!

NAV 10-07.08 blanketten
Hvorfor skal vi hos avtalespesialister forsette med å sende den?
Tekst: Hanne Ingeborg Berg  
Foto: Anita Berre
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 med Bluetooth
• TV/Audioutstyr, CD spiller, Mp3 etc
• Samtaleforsterker på kafé, møter,  
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• 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
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Om alt går etter planen, starter  
byggingen av HLF Briskeby før jul. 
Det er HLF som står bak satsingen 
som skal gi et stort løft for rehabili-
teringstilbudet til hørselshemmede, 
men man er helt avhengig av et  
samarbeid med det offentlige for å få 
dette til. Rehabiliteringstilbudet skal 
også forankres i det hørselsfaglige 
miljøet i Norge.

HLF har gjennom vinteren og våren 
hatt en rekke møter med ulike  
politiske partier og komiteer, og også 
med Nav-direktør Tor Saglie. På 
bakgrunn av dette ble det etablert et 
pilotprosjekt mellom HLF Briskeby 
og Nav Buskerud hvor man skal finne 
ut hvor mange som faktisk faller ut 
av arbeidslivet på grunn av hørsels-
hemminger og hva som må til for at 
de fortsatt skal fungere i arbeidslivet. 
Det har også blitt avholdt møter med 
alle helseforetakene i landet. Det ble 
her opprettet en funksjonsbeskrivelses-

gruppe som har jobbet med en rapport 
som beskriver situasjonen og HLF 
Briskeby sin plass i det offentlige  
helsevesenet, og det faglige innholdet  
i rehabiliteringen.

HLF Briskeby vil få et utadvent  
ansvar for å øke kompetansen for 
rehabiliteringen av hørselshemmede 
både i kommunesektoren, i helse-
foretakene, hos fastlegene og få ansvar 
for forskning og generell kunnskap 
om hørselshemming og rehabilitering. 
I tillegg kommer selvsagt en styrking 
av de tilbudene som tilbys på Briskeby 
skole- og kompetansesenter allerede 
i dag. Dette skal gjøre at alle hørsels-
hemmede i Norge får et tilbud enten 
ved HLF Briskeby eller der de bor.

Rehabiliterings- og kompetansesenteret 
vil bygges etappevis, etter hvert som 
man får penger og oppdrag. Driften 
skal i utgangspunktet finansieres av det 
offentlige, mens HLF sin del av spleise-

laget er selve bygget og kompetansen 
de innehar om hørselshemmede.

Det er igangsatt en innsamlingsaksjon 
blant forbundets medlemmer og det  
vil etter hvert bli igangsatt ulike  
aktiviteter for å samle inn mer  
penger. Målet internt i HLF har vært 
5.5 millioner, mens samlet med bidrag 
fra næringslivet er målet 40 millioner.
Se mer informasjon på 
www.hlf.no/briskeby
For å nå målet om at flest mulig 
får hjelp der de bor, må det tilføres 
kompetanse på rehabilitering og hørsel 
generelt. Det er et samlet fagmiljø  
enig om og HLF Briskeby som  
kompetansesenter får ansvaret for 
denne kunnskapsoverføringen.
Startskuddet for byggingen av  
hybelbygget starter 1. november 2010. 
Bygget skal romme 24 hybler og skal 
stå klart til skolestart høsten 2011. 
Starten for neste byggetrinn avhenger 
av prosjektets økonomi.

HLF-Briskeby
Tekst: Monica Eide  
Kilde: HLF

Fakta om HLF Briskeby
HLF Briskeby skole og kompetansesenter as ligger i Lier i Briskeby fylke og eies av HLF . 

Briskeby videregående skole har et tilrettelagt opplæringstilbud til hørselshemmede som ikke bruker tegnspråk.
Briskeby tilbyr også elevkurs, deltidsopphold og kurs for lærere samt en rekke kurs for HLF sine medlemsgrupper. 
HLF Briskeby skole og kompetansesenter as er en likeverdig og inkludert del av det statlige spesialpedagogiske 
støttesystemet for hørselshemmede (statped).
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Å være organisert kan sammenlignes 
med å betale skatt for å få del i felles 
goder. Du betaler inn 1,45 prosent av 
lønna hver måned. Størstedelen av fag-
foreningskontingenten får du trukket 
fra inntekten på selvangivelsen.

Bistand ved trøbbel på arbeidsplassen
Men hva gjør egentlig en fagforening 
for deg som aktivitør, og hva får du 
tilbake? Hvorfor er det så viktig å være 
organisert? Ved første øyekast er det 
kanskje vanskelig å oppdage hva du 
får igjen rent personlig. Ofte er ikke 
den konkrete nytten av fagforeningen 
åpenbar før du selv har problemer på 
arbeidsplassen din. Kanskje får du ikke 
den ferien du har krav på eller kanskje 
er ikke lønna riktig – eller du kan bli 
oppsagt og må søke på «din egen» 
jobb igjen hvis hele arbeids-plassen får 
ny arbeidsgiver. I slike sitasjoner trer 
fagforeningene aktivt inn med  
kompetanse for å hjelpe til.

Jobber langsiktig
Fagforeningene jobber på høyt nivå for 
å heve lønnsnivåer, for å bedre  

yrkesgruppenes generelle rettigheter, 
trygge eksisterende arbeids plasser 
og for å utvikle fagene. De er til 
for å tenke og handle etter de store 
perspektivene og jobbe med lang-
siktige løsninger. Å jobbe for å utvikle 
aktivitørfaget til en relevant utdanning 
tilpasset samfunnets behov, vil skape 
arbeidsplasser og etterspørsel som 
igjen vil kunne heve lønnsnivået. Om 
vi ikke står sammen, får vi ikke til noe 
av dette. Derfor handler det å være 
organisert også om å ta et felles ansvar 
for sin yrkesgruppe og sitt fag mens 
det å ikke være organisert, men likevel 
benytte seg av godene, ofte blir sett på 
som å fungere som «gratispassasjerer».

Politisk organisasjon uten binding
Knut Roger Andersen har vært aktiv 
i politikken siden 1981. I dag er han 
politisk rådgiver i Delta.
– Du tilhører Arbeiderpartiet selv, men 
har valgt å arbeide i en fagforening 
som er partipolitisk uavhengig. Ville 
det ikke ha vært mer naturlig for deg å 
arbeide i et LO-forbund?
– Jeg ser på den partipolitiske  

uavhengigheten i Delta som en styrke. 
Uansett politisk overbevisning skal 
du ha en fagforening som setter din 
yrkesgruppe og ditt behov først.  
Delta lytter først og fremst til  
medlemmenes interesser. Det inne-
bærer at Delta ikke er knyttet opp mot 
ett spesielt parti, men samarbeider med 
alle ut fra ulike saker. Vi står fritt til å 
påvirke og arbeide for medlemmenes 
standpunkter i forhold til flere  
politiske miljøer. Det gjør at vi blir 
lyttet til i alle fora og kan påvirke med 
stor tyngde i hele den politiske  
bredden, sier Andersen.
Delta organiserer ansatte i både privat 
og offentlig sektor innenfor en rekke 
tariffområder.
– Felles for våre medlemmer er at de 
er stolte bidragsytere til norsk velferd, 
sier rådgiveren. Han mener at arbeids-
takerorganisasjoner vil være like  
viktige i fremtiden som de er i dag – 
både for å sikre arbeidstakernes rettig-
heter og for å tilby faglige fellesskap 
for ulike yrkesgrupper.

Følge med internasjonalt
Deltas politiske rådgiver er også 
opptatt av at vi lever i et globalisert 
samfunn.
– Verden rundt påvirker hver enkelt av 
oss, vårt arbeidsliv og vårt levesett på 
en helt annen måte enn tidligere.  
Derfor har Delta et bredt, internasjonalt 
engasjement. Vi jobber nasjonalt for å 
påvirke myndigheter og beslutnings-
takere og internasjonalt gjennom våre 
søster- og paraplyorganisasjoner.  
Samtidig skal Delta være en pådriver 
for at den norske regjeringen og  
myndighetene i Norge skal være 
bevisste på våre prioriteringer. Det er 
helt vesentlig når de handler på vegne 
av alle oss som bor og arbeider her i 
landet. Derfor må vi som fagforening 
også følge med på internasjonal  
utvikling i de sakene som vil ha  
innvirkning på norske arbeidsplasser 
og våre medlemmer.

Hvorfor være organisert i Norge i år 2010?
Tekst: Fagbladtjenesten i Delta  
Foto: Gerd Vidje

Til tross for at ungdom er den mest utsatte gruppen i arbeidslivet i dag, viser forskning at bare et 
fåtall er medlem av en fagforening. Det kan koste dyrt.

Det å være organisert handler om å være med å ta et felles ansvar på tvers av yrkesgrupper,  
politisk tilhørighet og landegrenser, sier Knut Roger Andersen, politisk rådgiver i Delta.
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Søkningen til audiografstudiet økte 
med 45% i forhold til i fjor, noe vi er 
meget fornøyd med,og som vi har fått 
mye ros for. Når det er sagt, så er ikke 
tallene i seg selv så imponerende: 58 
opptatte studenter i år mot 40 i fjor og 
44 året før. Her burde være mye mer å 
hente!
Den økte søkningen gjorde imidlertid 
at vi fikk aksept hos dekan for ikke 
å ta inn søkere fra restetorget, noe vi 
har hatt dårlige erfaringer med de to 
foregående årene.
På tross av at nærmere 50 takket ja 
var det bare 39 som møtte til første 
dag som var obligatorisk for å beholde 
studieplassen.
En del avskalling blir det alltid i  
begynnelsen og nå sitter vi igjen med 
32 studenter.

Det er PAUs målsetting at vi i løpet 
av det første semesteret i størst mulig 
grad skal avklare om studiet passer for 
studenten.
 
Vi vet imidlertid ikke, før vi har  
gjennomført vår egen inntaks- 
undersøkelse blant førsteklassen, hva 
som gjorde at de ulike studentene 
valgte audiograf.
Det er vanskelig å måle effekten av 
de ulike tiltak isolert, men det synes 
uomtvistelig at satsingen på www.hist.
no/audiograf har hatt stor betydning.

I årets første blad kunne vi lese om 
de ulike tiltakene som PAU har gjort. 
Blant annet hadde de sendt ut en 
markedsføringspakke til et utvalg av 
oss audiografer som man håpet noen 

fikk distribuert i lokalavisene. Hvordan 
gikk det?

Om kampanjen til de ulike  
audiografer har gitt noen avkastning  
er heller tvilsomt.
Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger 
om at utsendt materiale har blitt  
benyttet, hvilket vi eksplisitt ba om. 
Tiltaket kan imidlertid brukes om igjen 
og vi kan gå på med fornyet innsats. 
Her er det helt nødvendig med  
drahjelp fra NAF og Audiografen.  
Vi diskuterer gjerne strategier for 
vinterens kampanje.
Rekrutteringsansvarlig hos oss  
kommer til å samle trådene før fornyet 
innsats mot ulike arenaer der vi har 
mulighet til å påvirke innsøkningen til 
audiografstudiet.

Høst betyr at flere tusen studenter har funnet noe å studere. Noen har også funnet veien til 
audiografutdanningen. Etter et par år med nedgang i søkerantallet, hvordan gikk det i år? Vi har 
fått noen kommentarer fra Arne Vik.

Søkertall og forventninger
Tekst: Arne Vik

Foto: HiST.no 
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Etisk Hjørne

Denne gangen ønsker vi å ta opp et etisk dilemma som er aktuelt nå som 
vi har fått en ny RTV-kontrakt – (med alt hva det innebærer).

Hvis Ole får et høreapparat tilpasset i år som koster 900 kr og mister det i 2013 
da det koster 6000 kr.

Hva bør summen for et erstatningsapparat være?
1. Det bør koste det samme som firmaet har solgt det for. Altså den ‹gamle› prisen?
2. Summen bør være den som gjelder den dagen han mister det?

I gjeldende kontrakt er det store variasjoner i pris på høreapparater. Fra ca 900-7000 kr.

Leverandørene har også ulike svar på hvilken praksis de fører her.

Med andre ord:
Hvem skal betale hvis prisen er en annen da Ole mister sitt høreapparat?
HLF/forsikringsselskapet?
Leverandørene?
NAV?
Eller bruker?
Får dette konsekvenser for hvilke høreapparater vi audiografer velger å bruke?

Etisk utvalg består i dag av:
Camilla Cornebo, Hanne Gjønnes og Annema Boberg.
Fra høsten blir det ledige plasser her, så meld deg hvis du er interessert!

Høstens dilemma

Angående ny etisk avtale
Avtalen er sendt til høring hos Leverandørforeningen. Pga en del diskusjoner rundt dette er det satt 
opp et ekstra møte for LFH i september da avtalen skal gjennomgås. Etter dette vil den bli sendt ut til 
alle medlemmer av NAF slik at dere kan lese igjennom avtalen før EU i oktober.

Kommentar fra etisk utvalg: 
Etisk utvalg mener at audiografer som deltar på fagseminar/kurs som dekkes av arbeidsgiver og/
eller leverandør, bør delta på det faglige programmet. Unntak er eventuelt hvis noe er helt irrel-
evant for audiografens praksis. Slik vi har forstått det, ønsker ikke leverandørene å sette slike krav. 
Så da blir det (igjen) opp til den enkelte å lytte til sin egen samvittighet. Vi får fri fra jobb, og får 
dekket reise/opphold/mat av leverandør. Da bør man også delta på det programmet som er fastsatt.

Tipset fra oss vil vel være at det blir satt av et morgenmøte ol. hvor deltakeren kan holde et lite
fremlegg om de ulike forelesningene han/hun har deltatt. På den måten får de som var hjemme 
med seg litt om turen og kunnskapen som kom med.

Forrige dilemma:
Bør leverandøren kunne stille krav til obligatorisk oppmøte på fagseminar/kurs
eller er det greit at audiografen selv bestemmer hva de ønsker/ikke ønsker å være med på?
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For mer informasjon om Oticon Safari, ring Oticon på tlf: 23 25 61 00, eller send epost til: info@oticon.no, www.oticon.no

Safari 900
Batteristørrelse 312 
FM, LED  
ConnectLine- kompatibel
Pediatrisk tilpasningsmodul     

 - En skreddersydd 
løsning for barn og 
tenåringer i alle 
aldre

Oticon Safari

Safari M480
Stilfullt design
Batteristørrelse 312
RITE
ConnectLine- kompatibelt

Safari 900 Power
MPO 134 dB SPL

Batteristørrelse 13
LED, FM

ConnectLine- kompatilbel
Pediatrisk tilpasningsmodul
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Slik har vi det

Først av alt vil vi benytte anledningen 
til å ta med en liten introduksjon av 
byen vår.
For oss Haugalendinger er dette 
selvfølgelig Vestlandets perle!  
Til dere som ikke finner oss på kartet 
så ligger vi midt i smørøyet mellom 
Bergen og Stavanger. 
For dere fotballinteresserte koser vi 
oss nå i øverste del av tippeligaen. 
For dere vær - interesserte har vi  
kommet på TV 2- kartet. Sist, men 
ikke minst ble vårt rosa rådhus nylig 
kåret til landets fineste, som dere kan 
se i bakgrunnen på bildet. 

Haugesund Sjukehus ligger under 
Helse Fonna. Helse Fonna dekker et 
distrikt med 19 kommuner over et stort 
geografisk område. 
Noen pasienter har opptil 3 timers 
kjørevei, derfor kan det i fremtiden bli 
aktuelt med ambulerende virksomhet. 

Vi er fem audiografer på Hørsels- 
sentralen/Øre Nese Hals, med alt fra  
2 til 30 års erfaring.
Her samarbeider vi med totalt 8 leger 
og vi er stolte over å ha vår egen  
operasjonsavdeling. I tillegg har vi 
også god kontakt med hørselskontakter 

og audiopedagoger i ulike kommuner. 

Vi har store, fine lokaler der vi tar i 
mot pasienter i alle aldersgrupper.  
Ventetiden hos oss ligger på ca 6 uker.
For 2 år siden begynte vi med  
hørselsscreening og vi tar BRA ved 
behov. 
Vi har flere ganger fått god omtale i 
lokalavisene der pasienter har gitt oss 
ukens blomst, noe vi selvfølgelig setter 
pris på. 
Så med det kan vi vel si at vi i hvert 
fall har gjort noe riktig! Takk for oss☺

Hørselssentralen ved Haugesund Sjukehus

Bak fra venstre: Gunvor Line, Tove og Eva. Foran f.v: Åshild og Mandeep

Da var endelig turen kommet til Haugesund, og vi skal nå gi dere et lite innblikk i hvordan 
hverdagen er her  Hørselssentralen ved Haugesund Sjukehus.

The windy city: I denne forblåste byen har pasientene god nytte av vindstøybehandling.
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TINNITUS

“Et høreapparat med lydgenerator kan 
bidra til å redusere tinnitusplager”

GN ReSound AS  -  Postboks 132 Sentrum  -  0102 Oslo  -  Tlf: 22 47 75 30  -  post@gnresound.no

www.resound.no

Ofte er det nok å tilpasse høreapparat på brukere som plages med tinnitus. ReSound 
Live TS og Beltone Reach har også en lydgenerator, slik at du slipper å gjøre en ny 
tilpasning dersom høreapparatet alene ikke avhjelper tinnitusplagen.
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Litteraturtipset

Hørselsutredningsdelen har naturligvis 
med oppdaterte kapitler om ASSR og 
et interessant kapittel om intraoperativ 
nevrofysiologisk monitorering av EP.

I seksjonen om spesielle populasjoner 
(les: pasientgrupper) finner vi et nytt 
kapittel om ikkeorganiske hørselstap 
samt et kapittel om tinnitus og  
hyperacusis.

Seksjonen MANAGEMENT OF 
HEARING DISORDERS (jeg bruker 
her den engelske betegnelsen, for  
management lar seg ikke godt over-
sette til norsk. Å bruke behandling blir 
litt for operasjonelt og enveis i forhold 
til de tilnærminger som er omtalt. 

Dette gjelder ikke minst det siste nye 
kapittelet av Chris English:  
Councelling – How Audiologists Can 
Help Patients Adjust to Hearing Loss. 
På høreapparatsiden er der også en 
liten tendens til at stoffet blir litt mer 
anvendt og ikke så opptatt av rent  
tekniske beskrivelser av oppbygning 
av de ulike komponentene. Det er litt 
mer fokus på hvordan de virker og 
hvilken brukerkonsekvens de ulike 
funksjonene har. Her er bl.a. med et 
nytt kapittel om Troubleshooting 
Hearing Aids, som riktignok på 
amerikansk vis er vinklet mot det  
måletekniske, men vi kan håpe på at 
det kan peke framover til neste utgave, 
der vi ønsker oss et kapittel om  

etterjustering av høreapparat. Dette er 
et område med større og større fokus 
ikke minst fra leverandørhold.  
Et noenlunde oppdatert kapittel om CI 
(så vidt jeg kan bedømme) inneholder 
også avsnitt om signalbehandlings-
strategier og om postoperativ  
praksis med bl.a. en oversikt over 
ulike testemetoder. Kanskje er ikke 
dette så nyttig for norske forhold,  
men det viser litt av bredden i det 
tilgjengelige testbatteriet.
Summa summarum: Ikke  
revolusjonerende mye nytt, men på 
mange områder en sårt tiltrengt  
oppdatering av fagstoffet.

KATZ: Handbook of Clinical Audiology 
6th edition (1032 s.)

Så er den her, den sjette 
utgaven av gode gamle Katz. 
I det ytre, i hvert fall, ikke så 
forskjellig fra den forrige - 
som hadde kastet av seg den 
lilla fargen til fordel for en 
litt mer «decent» grønnfarge 

, og den er delvis beholdt. Ja det var utenpå, 
men hva er så innholdet? La meg si det med 
en gang, at jeg har ikke gjennomlest den, men 
bare bladd og skummet, forhåpentligvis nok til 
å vekke nysgjerrigheten til potensielle lesere og 
brukere. Innholdet er bygd opp over samme lest 
som i de tidligere utgavene, selv om en del nye 
medarbeidere er kommet med. Hoved-fokuset 
på klinisk utredningsarbeid er ikke forlatt (720 
sider), men når det er sagt er det endret vinkling 
både på dette stoffet og på rehabiliteringssiden 
(250 sider).

Tekst: Arne Vik  
Foto: Arkivbilde
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En vaskemaskin durer. En eldre kvinne 
sier det samme igjen og igjen. Ansatte 
roper beskjeder til hverandre. TV-en 
prater høylytt. Raske skritt nærmer 
seg og fjerner seg. Kanskje er hører du 
disse lydene når du står i dagligstua på 
sykehjemsavdelingen? 
Etter å ha jobbet som pleier på flere 
sykehjem begynte Kristi Jacobsen 
Stedje å tenke over alle lydene hun 
hadde rundt seg på jobben. Det var 
ikke det at de var skadelig høye eller 
skjærende. Men de var ikke så  
behagelige heller. 
– Jeg oppdaget at jeg reagerte på  
lydmiljøet og opplevde det som  
stressende og slitsomt, sier hun.
For eksempel var kontrasten stor  
mellom områder med mye og uover-
siktig lyd og rom med stillhet. Verken 
sykehjemsstillheten eller institusjons-
støyen opplevdes som gode lyder. De 
bråkete lydmiljøene stimulerte ikke til 
sosial kontakt, og stillheten var  
passiviserende.
Og hvordan er det da å bo midt i disse 
lydene?
- De fleste friske hjemmeboende  
bestemmer selv hvilke lyder de er  
omgitt av. På institusjoner blir  
beboerne fanget i et lydmiljø. Hva 
skjer når vi omgis av et lydmiljø vi 
ikke liker, spør Stedje.

Telefonen kimer
Kristi Jacobsen Stedje er musikk-
terapeut, jobber både med unge og 
demente i Sandefjord og har skrevet 
mastergrad i musikkterapi om nettopp 
lydmiljø på sykehjem.
– Lydene har betydning for trivsel på 
sykehjem, sier hun.
Ukritisk bruk av radio, fjernsyn eller 
innspilt musikk, alarmer og telefoner 
som ringer, maskiner som støyer, 
ansatte som roper til hverandre og 

beboere som er verbalt urolige, er 
eksempler på lyder som virker negativt 
inn på det sosiale miljøet. Det har også 
pleierne som Stedje har intervjuet i sin 
masteroppgave erfart. Slik sier en av 
dem det:

«Jeg kunne tenkt meg at telefonen 
ikke ringer over hele avdelinga, 
den kimer veldig høyt. Det har vi 
også tatt opp på personalmøter, at 
pasientene blir urolige, for de tror at 
det er telefon til dem. Og da er det 
gjerne mor eller far som ringer, ikke 
sant, og de må ta den med en gang. 
Så det skaper uro. For det ringer ut 
i gangen så alle skal høre det, ikke 
bare inne på kontoret, så det nytter 
ikke å bare lukke døra»

Dører som smeller
Stedje har i tillegg til å jobbe som 
pleier, intervjuet ansatte på to ulike 
dementavdelinger. En ansatt forteller 
om en beboer som plutselig så skremt 
ut og sa hun hørte skudd. Først skjønte 
ikke pleieren hva beboeren mente. Så 
hørte også pleieren døra som slo og 
som beboeren forvekslet med skudd.
– Lyder kan gjøre oss trygge eller 
utrygge, sier Stedje.
Spesielt lyder som er vanskelige å 
forstå eller identifisere skaper utrygg-
het. Demente har i utgangspunktet 
større problemer med å tolke lyder enn 
friske. Når det pusses opp, er det oftest 
det visuelle som gjelder, men lyd er 
like viktig for en dement, påpeker hun.
Stedje råder alle som jobber på en 
institusjon til å stoppe opp noen 
sekunder og lytte til lydene rundt seg. 
Hvis lydene er vanskelig å identifisere 
for deg, vil en dement ha større pro-
blemer med å tyde dem. For eksempel 
kan lyden av vaskemaskinssentrifugen 
være skremmende hvis de ikke er klar 

over at det bare er en vaskemaskin.
– Bakgrunnslyder kan blande seg i 
hverandre slik at vi mister oversikten 
over lydene. Lydene, som vi kanskje 
ikke er oss bevisst, kan skape uro i 
kroppen eller på en avdeling.
Musikkterapeuten tror at lydmiljø-
ene lett kan forbedres hvis vi er oss 
dem mer bevisst. For eksempel kan de 
ansatte vente med å sette på oppvask-
maskinen til måltidet er over eller de 
kan begrense bruken av TV som ingen 
aktivt ser på.
 
Bevisst  bruk av lyd
«Det hender seg at vi tar en trall 
[under stell]. Vi har en beboer, hun 
liker veldig godt å synge «Kjære 
Gud jeg har det godt». Så den synger 
vi ofte under stell. Da starter hun, 
og så synger jeg med, og så går det 
et par minutter før hun begynner 
på igjen. Så synger vi, og ja, det er 
koselig. Det gjør det mer lystbetont, 
for hun blir ikke så urolig, det blir 
mer sånn skøy, ikke sant.» (pleier, 
intervjuet av Stedje)

Alle pleierne Stedje intervjuet brukte 
bevisst musikk eller annen lyd for å 
berolige pasientene. De synger under 
stell og setter på musikk ved måltidene 
for å skape en god atmosfære, og ser at 
dette har god innvirkning på humøret 
til beboerne:

«Etter middag kan det enkelte  
ganger bli litt sånn støyende. Og da 
har jeg satt på musikk, og så har vi 
sunget sammen. Og da har de falt 
til ro. Musikk det er beroligende. 
Men jeg må liksom passe på å finne 
musikk som passer til dem.»

Kartlegg smaken
Men selv om musikkbruken er bevisst, 

Noen lyder skaper trivsel hos beboerne. Andre skaper uro og 
mistrivsel. Kristi Jacobsen Stedje ber alle sykehjemsansatte 
stoppe opp og lytte til lydene på arbeidsplassen. Er det gode 
lyder å bo med?

Lyder påvirker trivselen på sykehjemmet
Tekst: Gunhild Lervåg  
Foto: Gunhild Lervåg

Kristi Jacobsen Stedje
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er ikke virkningen alltid god. Stedje 
forklarer med eksempler:
Hans er en beboer som kan være ganske 
urolig. Han har alltid vært glad i jazz, 
og pleierne på kveldsskiftet har opp-
daget at Hans blir rolig og fornøyd når 
de setter på jazz på radioen på rommet 
hans. Pleierne prøver på det samme på 
dagtid, men har ikke fått med seg at det 
sendes hitmusikk for unge på samme 
frekvens da, og skjønner ikke hvorfor 
Hans blir så aggressiv og urolig.
– De ansatte må ta seg tid til å finne ut 
av beboernes smak og preferanser og 
ikke tro at all musikk passer for alle, 
sier Stedje. 
Hun viser til at Audun Myskja og 
Solfrid Lyngroth har utarbeidet gode 
kartleggingsverktøy som kan brukes for 
å finne ut hva slags musikk hver enkelt 
beboer liker. 

– Ta endelig dette verktøyet i bruk. Det 
tar ikke mer enn et kvarter per beboer.
Metodehefte og rapporter kan bestilles 
av interesserte fra Geria (Oslo  
kommunes kompetansesenter for  
demens og alderspsykiatri),
Musikkstunder er en kilde til glede for 
mange, men musikkterapeut Stedje 
oppfordrer ansatte til også å bruke andre 
lyder aktivt. Lyden av en båtmotor, barn 
som leker og fugler som synger kan gi 
gode opplevelser for beboerne.

Stillhet
Stedje  mener det er nyttig å skille 
mellom positiv og negativ stillhet. Den 
gode stillheten er preget av ro og hvile. 
Den trenger slett ikke være lydløs, men 
de lydene som oppleves, gir positive, 
fredelige assosiasjoner og lydbildet er 
oversiktlig og forståelig. Den negative 

stillheten er derimot isolerende og  
passiviserende.
Slik snakker en av pleierne Stedje  
intervjuet om stillhet:

«Det er mange som tenker: «å, hvis 
det bare er show og gøy så er det bra». 
Folk blir liksom så redde for stillhe-
ten. Ja. Man sitter der, «nå sitter de i 
hver sin stol og ingen sier noe. Da må 
vi sette på TV eller kassettspilleren 
for nå er det så stille her». Jeg tenker 
at det kanskje ikke er så farlig at det 
er så stille. Høre på stillheten. Ja. Så 
det pleier jeg ofte å si, det gjør ingen 
ting om det er stille.»

Stedje oppfordrer ansatte til å tenke på at 
det er en tid for lyd og en tid for stillhet, 
og at hvis valget står mellom lydfyll og 
stillhet, vil de fleste velge stillhet.

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

Les mer:
Kristi Jacobsen Stedjes masteroppgave «Lydmiljø i sykehjem» er å finne på denne nettadressen: 

http://www.helse.uni.no/contentitem.aspx?site=41&ci=5152&lg=1
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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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Umaskert

Høstjakten er i full gang - både for 
alle landets jegere og alle landets 
journalister. Ikke siden Mohammed-
tegningene har vi sett et slikt trøkk i 
norsk presse. Da snakker jeg ikke om 
døde soldater i Afghanistan, smykke og 
teppegaver til ministrene eller  
valgkampstøtte i monsterstørrelse, men 
vi snakker selvsagt om Märtha Louise. 
Og for å være på den sikre siden, vi 
snakker verken med eller om hennes 
bestemor Märtha Lovisa av Sverige.

Hennes kongelige høyhet – unnskyld 
prinsesse Märtha Louise, har igjen 
snublet i knirkeetiketten og dermed inn 
i norsk offentlighet. Dermed har hun 
blitt jaktbytte i en av Norges største 
jakt-almenninger, løssalgsavisene. 
Nær sagt hvem kan løse jaktkort denne 
gangen. I skramleorkestret finner vi 
biskoper, journalister, psykiatrere, 
mediavitere, kommunikasjons- 
eksperter, politikerer , Snåsa-mannen 
og selvfølgelig Karl Henrik Grimstad.

Märtha Louise som de siste år har 
livnært seg som engle-coatch, fikk 
så englene flagret da hun påsto at det 
var lett å komme i kontakt med de 
døde. Et utspill som fikk liberalere, 
kristennorge, og Oslo Vest til å gå av 
hengslene. Selv norsk misjonssamband 
som holdt lokaler, forlangte garanti for 
at ingen døde ble vekket under kurset. 
Det siste er jo litt underlig all den tid 
Jesus også drev med den slags.  
Noe med opphavsrettigheter å gjøre  
- kanskje.

Selv om hun tappert har prøvd å roe 
ned stemningen med pressemeldinger 
om hun kun snakker med engler..., har 
saken eskalert som en Northug på  
Redbull. Og løssalgsavisene og 
ukebladene har fått en ny vår og høst 
samtidig. Vår vanligvis bunadskledde 
lysfontene passer best til å åpne fløyer 

på Sunnaas eller badebasseng i  
Balsfjord, mener mange. Mens andre 
synes hun skal bruke tiden til det hun 
har lyst til.

«Hizbolla»-kjernen blant våre  
royalister mener dette er utilgivelige 
overtramp. Ikke før vi så vidt har fått 
svelget unna den nye vinen fra Moss 
(gjerne med en pølse i vaffel ved siden 
av), Ari Behns inntreden i det royale, 
så skjer det vi alltid har fryktet: Hun 
begynner å bli vanlig – som oss andre. 
Og det er mer enn noen kan bære.  
Enkelte krigsveteraner med tårer i 
øynene og med ”den saga natt...”-
toneleie, minner oss på kongens nei 
på Elverum når de skal beskrive sine 
følelser rundt saken.

For andre er dette mindre opprørende 
og mener prinsessen er tidsriktig. 
Kronprinsen har gitt henne støtte i alle 
offentlighet. Som kjent hadde Håkon 

en «Johnny fra Stovner» periode i sine 
studiedager. Støtten til sin søster ble 
framført under et arrangement i Oslo 
med å «framsnakke» henne. Det nye 
moteordet i Norge.

Selve tanken på at vår egen prinsesse 
skal livnære seg som en slags  
Lisa Williams og «gemalen» Ari som  
buksemodell, er drøy å svelge for 
mange. Men kanskje også et uttrykk 
for at folkelig kultur - for det  
overtroiske har jo alltid vært en del  
av mange folks hverdag.

Når Ibsen skrev sitt drama i 1899 var 
det som et rollespill mellom to  
personer, kjærligheten, livet og  
kunsten. I vårt humrende mikro-
perspektiv er det fristende se sammen-
hengene mellom dramaets Irene og 
Rubek og deres forsøk på å gjenfinne 
kjærligheten på jakthytte i høyfjellet og 
Märtha og Ari’s jakt etter meningsfulle 
alternativer til Hankø og 17 mai taler 
og avisenes jakt på halvdøde  
lesergrupper.

Alle dramaene er dødsens,  
spør du meg.

Hvert år deles det ut midler til sosiale 
og humanitære formål fra  
Kronprinsesse Märthas minnefond, 
som opprinnelig ble opprettet som 
Hennes Kongelige Høyhet  
kronprinsesse Märthas fond den 1. april 
1929. Jeg vil tro at bestemor Märtha 
har en viss sans for sitt folkelige 
barnebarn og ville selv nominert sitt 
barnebarn for hennes innsats for den 
alminnelige munterhet. For om man 
for et morbid øyeblikk skulle se det fra 
hennes side, må det da være ganske 
gøyalt å ha et barnebarn som Märtha 
Louise - og diskutere litt buksemote på 
svorsk med Ari. Kjedelige er de i hvert 
fall ikke.

Når vi døde vågner 
- og kan pludres med 
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Stillingsannonser
Se også stillingsannonser på våre nettsider www.audiograf.no

Medisan ble grunnlagt i 1934 av Erling Stai som et familieselskap. Fire år senere ble det omgjort til aksjeselskap og er
fortsatt et familie-eid selskap med familien Stai som hovedaksjonærer. Vi er 30 ansatte og holder til i trivelige lokaler på
Majorstua i Oslo. Medisan AS representerer den danske høreapparatprodusenten Widex, og australske Cochlear som
produserer hørselsimplantater.

Medisan søker etter audiograf til vårt servicesenter på Majorstuen.

Arbeidsoppgaver
Kundebehandling og enkel service
Tilpasning og justering av høreapparater
Audiometri

Vi ønsker oss en autorisert audiograf med positiv og fleksibel innstilling. 
Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og et trivelig arbeidsmiljø. 

Tiltredelse: Etter avtale
Søknadsfrist: 15. oktober 2010

Ytterligere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte Jørgen Sætre på telefon
22 59 90 40.
Skriftlig søknad sendes til:

Audiograf

Medisan AS, Postboks 5073,  0301 OSLO
www.medisan.no
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Stillingsannonser

Vi velger deg!
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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 • Hjalmar Johansens vei 21 A, 4019stavanger
!

Norsk Audiografforbund

Returadresse: Hanne Ingeborg Berg, St.Jørgens vei 10, 0662 Oslo.


