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Den naturlige
veien til 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 naturlig vei til hørsel.

For mer informasjon  
Om Baha-systemet besøk 
www.medisan.no
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Medlemsblad for Norsk Audiografforbund 
– tilsluttet Delta

Vinter-Norge holder fortsatt på snøen,
selv her nede i Oslo. Rett nedenfor meg
ligger 5000 lastebillass med snø. De sier
den ikke vil forsvinne før i september.
Blir det samme kjøret til neste år, vil det
alltid være en stor eller liten haug med
snø på Hasle. Gjør om haugen til utfor-
dringer og de vil heller aldri forsvinne.
De som ser absolutt mest til audio-
grafers utfordringer er jentene i styret.
Du skal får en nærmere presentasjon av
de seinere. Når du drar hjem etter jobb
og slapper av, jobber de videre med ting
som ofte har med NAV å gjøre. Da 
kontraktperioden utløper nå i 31.mars,
og det nye anbudet skal gjelde fra 1.juli,
blir det spennende å se hvilke nye utfor-
dringer som blir lesset opp på lasset. 
”Å komme sammen er begynnelsen. 
Å holde sammen er framgang. Å arbeide
sammen er suksess.” sa Henry Ford.
Høresentralene i Kristiansand og 
Arendal samarbeider, og du skal få en

rapport og hvordan de prøver og lykkes
best mulig. Utfordringer og samarbeid er
vel også stikkord når man skal
videreutvikle et utdanningstilbud i 
audiologi. Vi har tatt en prat med Arne
Vik på utdanningen og fått en status-
rapport om hvordan tingenes tilstand er
hos de i Ranheimsveien. Blant tilbudene
til studentene er å ta en del av barne-
modulen i Australia. Seks jenter tok 
utfordringen, og du kan få lese om deres
opphold. NAF hadde ikke kommet noen
vei med våre saker hadde det ikke vært
for Delta. Samarbeidet mellom NAF og
Delta er avgjørende for at vi skal lykkes i
å komme over ”snøhaugene”. Det kan
derfor være lurt å legge til både
www.audiograf.no og www.delta.no
til dine favorittsider, for å sjekke ut 
nyhetene ved begge sidene.  
Med stikkordet ”samarbeid” håper jeg at
du vil lese gjennom bladet og vekke et
snev av engasjement. Ved flere av
innholdspostene rettes det mot dere at
dere må si i fra. Om det så skulle være
av etiske årsaker eller at det skulle være
en nettside eller rapport som burde blitt
viet mer oppmerksomhet 
(redaksjon@audiograf.no). 

Om noen uker kommer påsken og jeg
ønsker dere alle en god påske!

Snakkes! Hanne Ingeborg
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Phonak har løsninger for alle typer hørselstap og livsstiler.
Hos oss får du ekspertise, fleksibilitet og de mest moderne 

løsningene, alt på samme sted. Kontakt oss gjerne for å høre 

hvilke løsninger vi kan tilby deg.

Phonak AS, Postboks 525 Sentrum, 0354 Oslo

Telefon: 23 00 32 60  Telefaks: 22 41 66 44

info@phonak.no   www.phonak.no

Individualiteten lenge leve

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

Savia Art™ - et mesterverk av et høreapparat

Eleva™ - forandrer hørselslandskapet

microPower™ - et kraftig gjennombrudd i miniatyr

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

Audiografen-Nr.1_09-siste 2:Layout 1  19-03-09  12:21  Side 4



5

NAF
Konstituert leder
Ingrid Nordal Kristoffersen
Trollkleiva 58D, 4638 Kristiandsand
Mobil: 94 80 28 05
E-post: ingrid@audiograf.no

Arbeidsgiver: ØNH Spes.Arne Skeie
Tlf. arbeid: 38 10 33 36

Leder
Monica Rolandsen
Krystallveien 2, 8410 Lødingen
Mobil: 47 63 90 57

Arbeidsgiver: UNN, Harstad
Skarveien 18
9406 Harstad
Tlf. arbeid: 77 01 57 12
E-post: monica@audiograf.no

Nestleder
Kristin Flote
Ringshaugvn. 42a, 3154 Tolvsrød
Tlf: 33 32 79 22
Mobil: 95 78 01 85
E-post: kristin@audiograf.no

Arbeidsgiver: Sykehuset i Vestfold (SiV)
Tlf. arbeid: 33 34 31 13
Tlf.dir: 33 34 31 16  

Sekretær
Nina Farstad
Johanne Borgens veg 5 b, 2040 Kløfta
Tlf: 67 79 07 78
Mobil: 41 14 85 90
E-post: nina@audiograf.no

Arbeidsgiver: Akershus Universitetssykehus
Tlf. arbeid: 67 96 00 30
Tlf.dir: 67 96 00 19     

Kasserer:
Åshild Monsvik
Austrevigå 28a, 4085 Hundvåg
Mobil: 94 80 01 20
E-post: aashild@audiograf.no

Arbeidsgiver: Stavanger Universitetssykehus
Tlf. arbeid: 51 51 83 61
Tlf.dir: 51 51 83 55  

Styremedlem
Tonje Dybsland
Schwensens gate 5, 0170 Oslo
Mobil: 47 02 13 37
E-post: tonje@audiograf.no

Arbeidsgiver: Oticon AS
Tlf.dir: 23 25 61 26 

Varamedlem
Renate Berg
Skadbergbakken 1, 4050 Sola
Tlf: 51 88 22 45
Mobil: 90 18 03 73
E-post: renate@audiograf.no

Arbeidsgiver: Stavanger universitetssykehus
Tlf. arbeid: 51 51 83 61
Tlf.dir: 51 51 83 55 

Styret
informerer
Julen står like om døren og de fleste av oss er i full gang med julegaver og jule-
bakst. Dette er en tid for mye familiehygge, men også en liten tanke stress. Fi-
nanskrisen ser ikke ut til å ha hatt den store innvirkningen på våre julekjøp i år
heller.

NAV er ute i hardt vær om dagen, skal vi
velge å tro på den virkelighet som skildres
i dagspressen nå for tiden. Både brukere
og ansatte opplever tøffe tak i omorgani-
seringens kjølvann. Gode hensikter om å
ha alle under samme tak og kun en dør
inn i systemet, har rett og slett utviklet
seg til et mareritt for de involverte. 
Regjeringen har stanset deler av reformen
inntil videre og fremmer en stortings-
melding om NAV- reformen i løpet av
mars. Det blir interessant å følge denne
saken videre, for å se i hvilken grad det er
vilje til å endre kurs underveis når ting
ikke går som det skal. 

Hørselsomsorgen har i lengre tid vært
beskrevet som fragmentert og uoversiktlig
for hørselshemmede og pårørende. 
Rapporten ”Høre og bli hørt” ønsket å
gjøre noe med dette. Mange i fagmiljøet
kom på banen i 2007 og ga sine innspill
både via referansegrupper og direkte på
høringsmøte. Den faglige rammen rundt
hørselsomsorgen var god, og det lå til
grunn føringer som skulle sikre både 
kompetent fagpersonell, god medisinsk-
audiologisk behandling og akseptable 
ventelister. Det ble noen ekstra omganger
på direktoratsnivå, før departementene
mottok en rapport som ble kalt ”omforent
modell”. Departementene kom med sin
innstilling til det hele i desember 2008.
Det vi er vitne til i denne prosessen og
innstillingen, kan sammenlignes med
Prøysens sang om sybordet som ble til ei
spekefjøl, og Ole Brums ”ja takk, begge
deler”: Det skal opprettholdes forsvarlig og
god hørselsrehabilitering, men uten at det
skal komme statlige retningslinjer for
innhold i behandling, personell eller krav
til ventelister. 

Med den bemanningssituasjonen vi har i
Norge i dag, med ca 220 audiografer i
klinikk – både offentlige og privat – vil vi få
betydelige utfordringer når eldrebølgen
setter inn for fullt. I tillegg til disse skal vi
prioritere barn, studerende og yrkesaktive.
Hørselsrehabilitering er ikke lagt inn under
”rett til helsehjelp”, slik det er i forhold 
til andre behandlingstilbud ved helse-
foretakene. Uten sentrale føringer mot

helseforetakene, vil nok ikke helsefore-
takene prioritere bemanningssituasjonen
innen hørselsomsorgen.
I snitt uteksamineres ca 35 audiografer per
år. Dette er flere enn behovet ved naturlig
avgang/permisjoner, og uten opprettelse
av nye stillinger blir det verre å få jobb.
Når det ikke er stillinger, fører det til lavere
innsøkning til utdanningen. Til tross for
stort og økende behov for vår 
kompetanse, vil vi etter hvert kunne bli
færre. Denne negative spiralen er en
utvikling NAF tar alvorlig og vi har gjort
AID og HOD oppmerksom på dette.

Styrende myndigheter er fulle av lovord og
gode intensjoner når det kommer til
helse- Norge.
Regjeringen lanserte Nasjonal helseplan
2007-2010, og ønsket med dette å gi et
samlet bilde av hvordan ulike deler av
helsetjenesten henger sammen og at alle
er avhengig av hverandre for at pasienten
skal få et godt tilbud. F.o.m. 1. januar 2009
ble forvaltningsansvaret for helsere-
fusjoner fra Arbeids- og velferds-
direktoratet (NAV) flyttet til Helse-
direktoratet. Dette skulle være et godt 
utgangspunkt for å se finansierings-
systemene i sammenheng, forbedre 
tjenestene og styrke kontroll- og
styringssystemene. Denne flyttingen har
trenert fremgang i ”vår” refusjonssak og
gjort den mer komplisert enn vi skulle
ønske, men samtidig kan det nå se ut til 
at veien videre er tydeligere. 

Helsedirektoratet har kommet med 
endringer i Innsatsstyrt Finansiering (ISF).
Som følge av NAFs engasjement overfor
stortingspolitikere i våren -08, ser vi nå at
audiografer er blant de helsepersonell som
kan heve enkelte prosedyretakster for 
konsultasjoner uten legetilsyn.
Egenandeler ligger fortsatt hos NAV, og de
vil ikke godkjenne oss som behandlere per
i dag.  
Styret er kjent med at enkelte sykehus nå
hevder at vi utløser egenandel, men
Helsedirektoratet avviser dette. Arbeidet
vårt kan heller ikke utløse materiellgebyr
så lenge brukeren ikke sees på av lege. Så
lenge arbeidet ikke utløser egenandel, vil
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vi heller ikke kunne kreve gebyr for
”ikke møtt”. Det er store summer det er
snakk om. 
Alt henger sammen med alt, og vår
sektor er intet unntak: Er det ikke 
inntekter, kan man heller ikke øke 
utgifter f eks i form av å opprette nye
stillinger. 

Etter anbudet på generiske propper i
2008, står vi nå overfor ny anbudsrunde
med NAV. Denne gangen er det 
sortimentet for høreapparat det er
snakk om. Foreløpig gjenstår det å se
hvilke utslag årets anbud vil gi. Vil det
opprettholdes en akseptabel bredde i
utvalg av høreapparat? I brev til 
arbeids- og inkluderingsministeren
hevder Hørselshemmedes Landsforbund
(HLF) at NAV Drift og Utvikling (NDU)
ikke vil bekrefte at det vil bli en
vesentlig forringelse av kvaliteten på
apparater på kontrakt, men at de heller
ikke kan love opprettholdelse av et
bredt spekter av høreapparater som
sikrer den enkelte bruker et apparat og
en faglig oppfølging i tråd med indi-
viduelle behov. 
Dersom pris blir avgjørende for hvilke

leverandører som får anbudet innen de
ulike gruppene vil mange få et offentlig
tilbud som er langt under ”godt nok”.
NAF er redd dette anbudet vil skape et
større privat marked, hvor brukeren selv
er kostnadsbærer, men til gjengjeld kan
velge fra øverste hylle i sortimentet.
Hvis offentlig høreapparatformidling
skal gå på kompromiss med faglige 
vurderinger og god hørselsrehabiliter-
ing, vil det da være interessant å ta en
bachelorutdanning innen audiologi?
Hvem skal utføre høreapparattilpasning
i Norge om noen år? Kanskje tiden er
inne for den store diskusjonen; Ønsker
vi oss en privatisering av hørsels-
omsorgen - der lommeboka styrer
hvem som får mest og best 
behandling?

Det er store spørsmål å jobbe med og
mange utfordringer igjen før vi kan si vi
er i mål. 
Igjen ser vi at Delta er svært viktig å ha
med seg i denne prosessen, og vi er
takknemlige for at de er med videre. 

Det er også stor produktivitet ”på 
privaten” i Norsk Audiografforbund i

disse tider: Ikke nok med at leder 
Monica Rolandsen nylig har gått ut i
svangerskapspermisjon, men også
styremedlem Tonje Dybsland er gravid.
Dermed får vi et unikt år i NAF- 
sammenheng, hvor begge
varamedlemmene trer inn i styret.
Styret har nå rekonstituert seg: Ingrid N.
Kristoffersen går inn som konstituert
leder, Kristin Flote fortsetter som nes-
tleder, Åshild Monsvik går fra 1.vara til
kasserer. Nina Farstad trer inn som
sekretær. Tonje Dybsland fortsetter som
styremedlem fram til sommeren og
dekkes deretter opp ved at Renate Berg
kommer inn. Vi får ikke til 50 % frikjøp
som Landsmøtet stemte for, med det vil
bli tatt ut enkelte frikjøpsdager i
forbindelse med møtevirksomhet, i 
tillegg vil Åshild og Ingrid lønnes noe
for økt arbeidsmengde. 

Komiteene som jobber med årets felles
etterutdanningskurs (EU 09) er i gang,
og vi vil kontinuerlig oppdatere 
program på hjemmesiden 
www.audiograf.no

Styret

Hold an, 
hold an!!
Årets Etterutdanningskurs blir holdt 4.-6. November 

på Quality Hotel 33 i Oslo.
Her noen stikkord for hva vi kan forvente pånoen av programpostene.
CI – hvordan er det nå, og hva skjer videre.
Kvalitetsikring – vi ser mot en Europeisk standard.

�

�
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Nytt Etisk utvalg

Leder: 
Camilla Cornebo, 35 år. Utdannet i Göteborg
og ferdig 1993. Jobber som audiograf på
Hørselssentralen på Sørlandets sykehus HF,
Arendal siden 1997.

Medlem: 
Hanne Gjønnes, 36 år. Utdannet ved HiST
i 2000, jobber som audiograf på Akershus
Universitetssykehus siden 2004.

Medlem: 
Anita Fredsvik, 38 år. Gikk ut fra audiografkull AU-91 

i 1993 og flyttet direkte til Drammen. Har siden jobbet
ved Sykehuset Buskerud –HF, avbrutt av en 5-årsperiode

med utenlandsopphold og noe småvikariering ved St Olav,
før jeg returnerte i januar 2002. Har i ettertid vært innom
PAU og gjennomført fordypningsmodul i barneaudiologi.

På NAFs Landsmøte i Sandefjord sist høst, ble det valgt nytt Etisk Utvalg. De ønsker at lav 
(for ikke å si mangel av) terskel vil gjøre det lettere for audiografer å ta opp ting som 
oppfattes som dilemma i sin yrkeshverdag. Her følger en egenpresentasjon av medlemmer 
og deres målsettinger.

Vi tror at vi alle trenger prinsipielle grunnlag og regler på
hva vi kan og ikke kan ta imot fra firmaer og pasienter,
både når det gjelder gaver og turer/kurs. Vi i etisk utvalg
vil fortsette å jobbe med dette de neste 2 årene. Vi ønsker
få til et samarbeide med høreapparatfirmaene for å
komme frem til noen felles retningslinjer. Men etiske
spørsmål kan også dreie seg om andre ting som forhold
mellom kollegaer, pasienter eller arbeidsgiver, ansettelse
av audiograf, lønnsforhandlinger, bestikkelser/bonus osv.
Der er også etiske dilemma som der ikke finnes et riktig
og et galt svar på. Vi ønsker å høre fra deg som har 
spørsmål om disse sakene eller har havnet i en situasjon
du ikke kan/vil avgjøre selv hva som bør gjøres. Her er
ingen terskel ...

Mail oss på etisk@audiograf.no
VI ØNSKER YRKESSTOLTHET OG BEVISSTGJØRING HOS 
AUDIOGRAFER 
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Nestleder: Kristin Flote
Dette er en dame fra sunnmørsalpene, nærmere bestemt Ørsta. Hun gikk ut fra utdanningen i
1993. Har siden den gang arbeidet trofast ved sykehuset i Tønsberg. 

Dette er hennes første runde i styret og hvordan er så det?  Hun merker det er mys stoff å sette
seg inn i for en fersk nesteleder og det kan ta tid å lese seg opp. Men med de utfordringer
dette gir er det både gøy og lærerikt. Til gjengjeld er de jo en stødig gjeng som styrer skuta
sammen. 

Sekretær: Nina Farstad
Hun er opprinnelig fra Fosen og gikk ut fra audiografutdanninga i 1999. Da begynte hun
karrieren sin i Drammen hvor hun jobbet et års tid. Flyttet til Molde og jobbet der ett par år. 
Så vendte hun nesen mot Akershus og ble østlending. Hun har nå jobbet de siste 6 årene som
ledende audiograf på Høresentralen på Ahus.

Vi kjenner henne igjen som regionkontakt for Helse-øst, men nå er det oppgaver i styret som
står for tur. Hvorfor er det interessant å sitte i styret? ”Det er mye som skjer rundt oss 
audiografer og høreapparatformidlingen nå om dagen, og det er veldig spennende å sitte i
styret i disse tider. En får innblikk og innsikt på et helt annet sett enn jeg hadde tidligere.”

Kasserer: Åshild Monsvik 
Hun gikk ut fra skolen i 1996 og har siden da arbeidet ved hørselsentralen ved  
Stavanger Universitetssjukehus. Hun har nå oppgaven som ledene audiograf ved sentralen.

Hun kom inn i styret etter valget i Tromsø i 2006, så det vil si at hun har sittet i to år, og da 
som sekretær. Etter valget i Sandefjord, ble jeg 1.vara. På grunn av Monicas permisjon, 
rakk hun aldri å gå ut av styret, er nå i styret igjen som kasserer. 

Styremedlem: Tonje Dybsland 
Gikk ut fra utdanningen i 2005 og var da blant det kullet som da hadde fått en Bachelor i 
audiologi. Hun fikk seg jobb på Brynklinikken. Og vi har vel flere truffet henne da hun nå jobber 
i Oticon. 

Hun kom inn i styret i 2006 som styremedlem og som styret selv seier, er hun poteten som
brukes til det meste. 

Varamedlem:  Renate Berg 
Er fra Buvik utenfor Trondheim Gikk ut fra Audiografutdanninga i 1999. Hun har også vært
trofast mot sin arbeidsgiver og jobbet ved universitetssykehuset i Stavanger siden hun gikk ut. 

Fint å følge med og få være en del av de spennende prosessene som skjer rundt 
audiografyrket nå. 

D
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Leder: Monica Rolandsen
Hun er fra Trøndelag. Hun gikk ut i fra utdanningen i 2001 og arbeider ved sykehuset i Harstad,
men har nå fine dager i svangerskaps-permisjon. Lykke til!

Monica begynner å få flere års erfaringer fra styrearbeid. Det som var med å vekke interessen
for engasjement, var at hun oppdaget hvordan lønningene kunne ha variasjoner avhengig av
hvor man arbeidet. Slik begynte kampen for lik lønn. Det å se at prosessen gir resultater gjør at
hun forsetter videre. Følelsen av å møte stengte dører for så å komme igjennom dem gir henne
inspirasjon til å forsette videre. 

Konstituert leder: Ingrid Nordal Kristoffersen
Ingrid er opprinnelig fra Gjøvik. Dro først et år nordover for jobbe på sykehuset i Tromsø. Men
nå ser det ut til at hun har funnet roen i Kristiansand. Først seks år ved sykehuset, så forsetter
hun i det privat fra 2006 hos Arne Skeie.

Hvorfor er hun med?: ”Det er viktig å være med og mene noe om hvordan ting bør være. Det
er også viktig å få tillit fra medlemmene for å gjøre så godt en kan når en er den del av et stort
system med få ressurser. Når du går hjem og slapper av etter jobb, går styret hjem for å jobbe
med NAF.

Et halvår er gått siden valget av nytt styre i Sandefjord. Du fikk hilst på de så vidt i forrige
nummer, men nå skal du få en nærmere presentasjon. Siden Monica har nå gått ut i 
permisjon har de gjenværende endret litt på sine verv for å tilpasse situasjonen best mulig.
Derfor kan det være fint for deg å legge deg det på minne.
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Australia juli-november 2008

Vi var 6 jenter fra 3 året på audiografutdanningen som bestemte oss for å dra til Adelaide i Australia for å ta et
semester i barneaudiologi der, og det har vi ikke angret på. 
Etter en lang og slitsom reise på ca 25timer i fly og 20 timer på flyplasser kom vi endelig fram til Adelaide. Når vi
landet fikk vi høre at det var ca 8 grader og overskyet ute, det var litt vemodig å dra fra den norske sommeren for å
dra til australsk ”vinter”, men vi trøstet oss med at det skulle bli varmere etter hvert. Vi ble hentet på flyplassen av
en representant fra skolen og kjørt til leiligheten vår. Vi leide denne før vi dro nedover, så vi var ganske spente før vi
fikk se den, men den var over alle forventninger. Vi hadde litt over en uke fri til å komme over jetlaget og bli kjent
med byen før vi begynte på skolen den 28 juli . 

Vi Studerte på Flinders University. Nærmere bestemt på Flinders medical centre, et relativt stort sykehus i Adelaide. 
Audiologistudiet i Australia er et masterstudium og vi gikk vi i klasse sammen med 1.året av masterstudenter. På
1.året var det ca 18 stk i klassen og på andreåret var de ca 10 studenter. Vi hadde ikke så veldig mange forelesninger
sammen med master studentene, men noen ble det. 
Vi hadde fire hovedlærere; Chris, Karen, Sarosh og Sandra. Vi

hadde forelesninger med alle fire, men vi hadde hovedsaklig
klinikker og Problembasert læring (PBL) med Sandra og Sarosh.
Vi hadde også en del gjesteforelesninger med professorer og
leger. Vi følte at det var høy kvalitet på den undervisningen vi
fikk og at vi lærte mye. Med Chris hadde vi en del repeterings-
forelesninger om emner som tympanometri, reflekser, otoskopi
osv, men med de andre foreleserne hadde vi en del som var
nytt for oss. Mye av det vi lærte på skolen var ting vi hadde
lært om fra før, men vi følte at de gikk litt dypere inn i stoffet
og tok med flere detaljer enn det som blir gjort på skolen her i
Norge. Dermed ble ikke disse forelesningene overflødige for oss.  Ukene våre var lagt opp til at vi hadde PBL to halve
dager i uken, 1-2 klinikker og x antall forelesninger. Vi følte at alt var veldig nøye planlagt, om vi for eksempel hadde
en PBL case om leppe - gane spalte ville vi ha en forelesning om det den samme uken.   

Klinikker
I og med at audiologistudiet lå på et sykehus var det lagt opp til at vi fikk en del pasientkontakt på de fire

månedene vi var der. Vi var en eller to som hadde klinikk sammen, og vi hadde klinikk ca 1-2 ganger i uken. De ulike
klinikkene vi hadde var; APD, CI, Barn <4, DECS, observasjon av operasjoner og nyfødtscreening. 
På APD klinikkene var vi sammen med Linnet, en svært dyktig og erfaren audiolog. Vi møtte barn fra 7 år og 
oppover, Linnet utførte ulike APD tester og vi observerte. Det var svært interessant å lære mer om APD da vi ikke
kunne så mye om dette fra før. 
På CI klinikkene dro vi ned til et mor/barn sykehus i byen. Der fikk vi være med å teste og observere små barn som
hadde CI. 
På Barn<4 klinikkene med Sandra fikk vi øvd oss mye på hørselstesting av barn, både med lekeaudiometri og VRA. 
DECS klinikkene: vi var ca 6 studenter og 1-2 lærere som dro ut til ulike barneskoler i Adelaide og omegn. Vi var to

Fra det ble treårig utdanning for 
audiografer har tredjeårskullet fått
tilbud om å ta deler av
barnemodulen i Australia. 
Dette er et samarbeid mellom
Flinders University og Høgskolen i
Sør-Trøndelag. 
Seks jenter fra utdanningen tok 
utfordringen.
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NAUDS (Norwegian audiology students) og
fire MAUDS (Master of audiology students)
som reiste sammen. På disse turene foretok
vi hørselsscreening på barna som var av
aboriginsk opprinnelse ved de ulike skolene,
dette fordi de har en større risiko for 
ørebetennelser en resten av befolkningen.  
Vi testet ca 20 barn på en slik tur, og det ble
mye øving på skisser av trommehinner og
rapportskriving.
Nyfødt screening hadde vi en gang hver. Her
gikk det ut på observasjon av ABR screening
og OAE av nyfødte. Vi hadde også operasjoner
bare en gang hver. Her fikk vi se en eller to
ulike operasjoner. Det var ikke alle disse 
operasjonene som var like ”spennende” for
oss da en del av operasjonene vi så gikk på
nese og hals.   

Sosialt 
I og med at vi var 6 jenter fra klassen som bodde og gikk på skolen sammen ble det masse sosialt liv. Vi bodde i en
kjempefin leilighet på stranden i Glenelg, en liten forstad i Adelaide. Dermed ble det noen strandturer når varmen
endelig tittet fram etter et par måneders opphold.  I sept/okt hadde vi en fjortendagers vårferie, denne brukte vi til
å reise til Bali og Thailand, det var godt med litt stabil sol og varme etter 2 måneder med 10-20 grader og vind. Etter
vårferien dro vi blant annet på vinsmaketur til Barossa Valley, der vi fikk smake på de gode vinene de produserer der.
Det ble også en tur til Cleland Wildlife park sammen med to av lærerne våre, Linnet og David. Dette ble en kjempefin
dag med mating av kenguruer og klapping av koalabjørner.  
Vi har fått utrolig mye utav denne reisen, både sosialt og faglig, og vi vil absolutt anbefale andre å dra dit. Australia

er et fantastisk land med vennlige folk, bra skole med gode lærere og mye spennende å se. 
Hilsen Oss

Fra venstre: Monica Normann, Magnhild Tisthamar, Kristin Laberg, Sissel Pellerud, Maria M. Sylte og Unn Siri Olsen

Lærerne våre og oss siste skoledag, 2 dager før hjemreise
Øverst fra venstre Sarosh, Sandra, Unn Siri, Sissel og Chris. 
Nederst fra venstre: Karen, Kristin, Monica, Magnhild og Maria
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Prøv Epoq og få samme erfaring som 95% av brukerne og du vil høre 
hvorfor de mener Epoq er bedre. Ikke bare gir Epoq deg den naturlige 
følelsen av hvor lydene kommer fra, men også en klarere lyd og en bedre 
taleforståelse. Alle lydene du hører vil dermed høres mer naturlig ut. 

Epoq gjør bokstavelig talt en kakofoni til en symfoni.

Ifølge «MULTINATIONAL CLINICAL EVALUATION OF OTICON EPOQ» april 2008

Lydene 
er slik jeg 
husker de

Nå 
hører jeg 

hvor bilene 
kommer 

fra

Nå vet jeg 
hvor jeg skal 

se når jeg hører 
noen snakker

Epoq 
gjør det 
lettere å 

lytte

*
Oticon AS  Wergelandsv. 7  Postboks 404  Sentrum 0103 Oslo  Tlf: 23 25 61 00   Fax: 23 25 61 10   E-post: info@oticon.no  www.oticon.no

Ni av ti foretrekker Epoq fremfor deres nåværende høreapparater *

Ser du etter det 
beste tilgjengelige 

høreapparat?
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Litteraturtipset

Vi har vel nå begynt å fatte hvilke muligheter den store
internettverdenen har å tilby. Om du er av den som
synes det kan være vanskelig å finne frem i jungelen av
sider, vil du nå få et hint om hvordan du kan med
internett og ditt lokale bibliotek kan nå utallige bøker,
og det beste, helt gratis!

Skaff deg ”Norgeskortet”
HiST har mange audiologiske fagbøker i biblioteket her i
Ranheimsveien, og faktisk er litteratur ved dette
biblioteket også tilgjengelig for deg – helt gratis! HiST sine
biblioteksavdelinger er nemlig med i ”Norgeskortet”.  Alle
folkebibliotekene i Norge er nå med i denne ordningen, og
det samme gjelder flere av (eller alle?) bibliotekene ved
høyskoler og universiteter. Det vil si at lånekortet ved ditt
lokale folkebibliotek er gyldig over hele landet.
Bibliotekene låner bøker av hverandre, og videreformidler
ut til leserne. Ettersom audiografutdanninga ved HiST er
den eneste i landet, er biblioteket i Ranheimsveien pålagt
å ta et særlig ansvar for å videreformidle fagkunnskap ut til
interesserte. Og det beste av alt: Det koster deg ikke ei
krone, dette har du allerede betalt for med skatter og 
avgifter! 

Bokhjørnet forrige gang:
I den forrige utgaven av ”Audiografen” skrev Berit Wold
Fjelle om boka ”Hearing Disorders Handbook”, som kom ut
i 2008. Den hadde blant annet en oversikt over årsaker til
medfødte hørselstap, inkludert en rekke mer og mindre

vanlige genetiske sykdommer og syndrom. En sånn (ny)
oversikt hadde det kanskje vært greit å ha stående 
tilgjengelig på kontoret eller spiserommet? Men fagbøker
er jo så dyre… Tenk om du synes boka er for tungt 
tilgjengelig, eller at den er for overflatisk og lettvint? Lån
den på biblioteket og test den ut, da vel! I ettertid kan du
vurdere å kjøpe den, hvis den faller i smak. Kanskje
arbeidsplassen din kan lage ei bokhylle med felles 
fagbøker? 

Kjøpe bøker på nett: 
Det er ofte store prisforskjeller på hva det koster å kjøpe
bøker på nettet. Er det ei engelskspråklig bok du er 
interessert i, er sjansen stor for at du får den til en bedre
pris via ei utenlandsk nettside enn gjennom en norsk 
bokhandel. Ettersom bøker er fritatt for tollavgift, trenger
du heller ikke bekymre deg for uforutsette kostnader 
utover det selgeren skriver om fraktkostnader. Men bruk
noen minutter på å se deg litt rundt! Et kjapt søk på boka
”Hearing Disorders Handbook” ga følgende priser: 

• 1069 kr – ingen fraktkostnad i tillegg… 
www.bokkilden.no (Nettbokhandel Norge) 

• 739 kr inkludert frakt www.gnist.no 
(Samskipnaden i Trondheims fagbokhandel) 

• 616 kr inkludert frakt www.amazon.co.uk 
(Storbritannia) 

• 520 kr inkludert frakt www.amazon.com (USA)

Audiologiske fagbøker 
– coming soon to a library near you!

Du ser kanskje at bokhjørnet har endret form siden
siste utgave? Berit Wold Fjelle skal ikke lenger gi oss
sine boktips, og vi vil med dette takke henne for
mange gode litterære presentasjoner. Dette vil ikke si
at du ikke lenger skal får servert tips om litterær føde.
Dette skal nå bli utdanningens felles ansvar, der
lærerne etter tur vil gi oss sine tips. De gjør det på sin
måte og da kan vinklingen fort bli litt annerledes enn
det vi har sett tidligere. De tar gjerne imot tips. Om
du vet om en bok eller en internettside som flere
burde vite mer om, gi oss beskjed. Første kvinne ut 
er Marte Kristine, vær så god! 

I neste litteraturhjørne kommer det flere tips. Meld gjerne inn bøker/artikler/filmer eller annet som du mener flere i det
audiologiske miljøet i Norge burde få høre om. Lykke til med den faglige oppdateringa!  

redaksjon@audiograf.no

Marte Kristine
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Utprøving av FM-anlegget EduLink

Målet med utprøvingen
Målet med utprøvingen var:

1. å prøve ut FM-utstyret EduLink som et ledd i 
utredningen av APD for barn med auditive 
vansker og med normal hørsel for rene toner

2. å prøve ut FM-utstyret EduLink i forhold til barn
med ensidige hørselstap, lette hørselstap og barn 
med mellomørevansker

Hensikten var å se om EduLink kunne være et effektivt
hjelpemiddel og bidra til en positiv bedring av barnas
funksjonsevne i barnehage, skole, hjem og fritid. På
den måten kan resultatet fra utprøvingen ha 
overføringsverdi til andre barn med samme eller 
lignende vansker.

Avklaringer 
I litteraturen ser en ofte at betegnelsen Central Auditory
Processing Disorder blir brukt synonymt med Auditory
Prosessing Disorder. I denne artikkelen blir Auditory
Prosessing Disorder (APD) brukt. APD1 er et 
omfattende og mangslungent fenomen. Det finnes en
rekke definisjoner på det. En nærmere redegjørelse 
om hva APD er, om utredning, diagnostisering, og 
behandling gjøres ikke i denne artikkelen. Men vi vil
berøre noen forhold omkring APD.  
EduLink er et FM-anlegg som består
av en mottaker bak barnets øre og
en sender med mikrofon som den
som snakker bruker. EduLink gir en
forsterkning mellom 20 og 23 dB
og gjør det lettere å oppfatte tale i 
bakgrunnsstøy. EduLink ble lansert i
Norge i 2004.

Bakgrunn for utprøvingen av EduLink
En vanlig henvisningsgrunn til høresentralen for barn i
førskole- og skolealder er at det ønskes en hørsels-

utredning før oppstart av behandling/oppfølging hos
logoped. I henvisningen beskrives det ofte at barna har
forsinket språkutvikling. Henvisende instans og foreldre
kan også peke på at barna har vansker med å oppfatte
tale, flerleddete beskjeder og informasjon - spesielt i
bakgrunnsstøy, er uoppmerksomme og ukonsentrerte,
har høy lyd på TV, har lese- og skrivevansker, svake
auditive diskriminasjonsevner med mer. For flere av
disse barna finner høresentralen normal hørsel for rene
toner. Dette har vært en pasientgruppe høresentralen
har hatt lite å tilby av hjelpemidler og utredninger 
utover vanlig hørselsutredninger. Det har lenge vært et
ønske om å kunne gjøre mer ovenfor denne gruppen
barn, og utrede dem nærmere. FM-anlegget EduLink
ble gjort kjent for Høresentralen høsten 2004. Det var
bl. a. utviklet med tanke på barn med auditive 
prosesseringsvansker (PHONAK 2004). Høresentralen
ønsket derfor å prøve ut dette FM-utstyret for
ovennevnte barn. Dette for å se om en bedring av
støy/signalforholdene kunne lette oppfattelsen av tale 
i bakgrunnsstøy, samt tale på avstand, og dermed bidra
til å øke barnas funksjonsevne. 

Det er i de siste årene innen det audiologiske fagfeltet
både i utlandet og etter hvert i Norge blitt fokusert på
APD. Gjennom deltakelse på flere konferanser om APD
både i Europa og USA fattet ulike faggrupper ved 
høresentralen, som lege, audiograf og audiopedagog,
audiofysiker interesse for fagfeltet og så
sammenhengen med ovennevnte pasientgrupppe. 
Bruk av FM-anlegg var ett av tiltakene som gikk igjen
på konferansene.

Høresentralen har en pasientgruppe blant barn med
hørselsvansker som ikke kan benytte høreapparat på
grunn av hørselstapets art, grad og/eller form, men
som har behov for et alternativt hjelpemiddel for å få
forsterket tale. For denne pasientgruppen har det vært

av Siri Wennberg, ledende audiograf og Tove Leinum Østerlie, audiopedagog

Høresentralen ved St. Olavs Hospital HF 
Universitetssykehuset i Trondheim, Klinikk 
for Øre-Nese-Hals, Kjeve og Øye har i 
perioden oktober 2004 – mars 2006 
gjennomført en systematisk utprøving av 
FM-utstyret EduLink. Dette har vært en del 
av et prosjekt om Central Auditory Processing
Disorder/Auditory Processing Disorder
(CAPD/APD).

1  Uttrykket auditory processing referer til den bearbeiding i centralnervesystemet, som de auditive impulser fra ørene undergår , før de danner grundlaget for
de videre såkaldte higer-order-processer (kognitive funktioner, sprogforståelse hukommelse etc.) APD er således forstyrrelser i denne bearbeidingen (Koefoed-
Nielsen & Sørgaard Andersen 2007). Populært kan det sies: ”Ørene hører, men hjernen forstår ikke”. (Worsøe 2004) 
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vanskelig å finne tekniske hjelpemidler som har bedret
deres daglige funksjonsevne. Dette gjelder flere barn
med store ensidige hørselstap, barn med lette 
hørselstap og barn med kronisk mellomørebetennelser.
Det er stor variasjon i hvordan disse barna takler sitt
hørselstap. Flere har vansker med å oppfatte og dis-
kriminere tale i bakgrunnsstøy. For enkelte barn kan
dette føre til at de har problemer i lek og samvær med
andre, har dårlig språkutvikling, oppmerksomhets- og
konsentrasjonsvansker, vansker med lesing og skriving.
Noen av disse kan ha auditive vansker som ikke
nødvendigvis bare henger sammen med nedsatt hørsel
for rene toner, men symptomer tilsvarende APD. Da det
ble aktuelt å prøve ut FM-utstyret EduLink, ønsket 
høresentralen å inkludere denne gruppen barn i 
utprøvingen.

Samarbeidspartnere
For å få prøvd ut EduLink på et visst antall barn innen
hver målgruppe, inngikk høresentralen et samarbeid
med Møller kompetansesenter statlig spesial-
pedagogisk støttesystem og Logopedisk senter i
Trondheim kommune. Møller kompetansesenter har bl.
a. oppfølging av barn med hørselsnedsettelse av ulik
art og grad. Logopedisk senter arbeider med barn med
språkvansker med bl. a. auditiv diskriminasjonsvansker
eller med auditive prosesseringsvansker. Etter hvert
kom Pedagogisk/psykologisk-tjeneste (PPT) i Orkdal
kommune i Sør-Trøndelag med i prosjektet gjennom
logoped der, som også var i gang med å prøve ut
EduLink. I utprøvingsperioden ble barna fulgt opp i
barnehage/skole av disse instansene. 

Målgruppe for utprøvingen
• Barn med auditive vansker (nedsatt hørsels-

diskriminering/auditive prosesseringsvansker), 
men normal hørsel ved rentoneaudiometri

• Barn med lettgradig hørselstap 
• Barn med store ensidige hørselstap

For de barna med ensidige tap og med lette hørselstap
for rene toner, hadde enkelte tidligere prøvd 
høreapparat eller annen type FM-utstyr. Men utstyret
ble ikke brukt, enten fordi det ikke ga nytte eller det
var uhensiktsmessig for barnet. Ett av barna hadde i 
utgangspunktet fått anbefalt høreapparat, men var lite
motivert for dette. EduLink ble valgt som et alternativ
med tanke på at dersom barnet opplevde nytte, kunne
dette være en motivasjonsfaktor for å prøve 
høreapparat. Dette barnet er tatt med i resultatet 
fra utprøvingen. 

Deltakerne i prosjektet
EduLink ble prøvd ut på 34 barn i alderen 4 – 16 år,
derav 3 førskolebarn og 31 skolebarn. I tillegg til disse

inngikk 3 barn som tidlig falt ut av utprøvingen.

Deltakerne ble valgt ut blant barn som hadde 
kontakt med 

• Høresentralen 
• Logopedisk senter 
• Møller kompetansesenter 
• PPT v/ logoped i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag

Metode for utprøvingen
Før utprøvingen ble det utarbeidet et informasjonsskriv
til foreldre, barnehage og skole om prosjektets hensikt,
mål, målgruppe, undersøkelsesmetode, om hjelpe-
middelet og bistand ved søknad til trygdeetaten om
varig utlån av hjelpemiddelet. 

Det ble utarbeidet et avtaleskjema mellom foreldre 
og St. Olavs Hospital høresentralen for lån av EduLink
i utprøvingsperioden.

Det ble utarbeidet spørreskjema til foreldre, til
barnehage og skole, som skulle fylles ut før og etter 
utprøvingen, og til skoleelever for utfylling etter 
utprøvingen. Spørreskjemaene ble utarbeidet etter mal
av spørreskjemaer utarbeidet av den danske APD
gruppen (www.apd.dk), som de brukte i forbindelse
med utredning av APD. Det ble innhentet tillatelse 
til å oversette og tilpasse disse spørreskjemaene til
norske forhold. 

Barna som var med i utprøvingen, ble hørselstestet
med et utvidet testbatteri ved høresentralen, enten før
utprøvingen startet eller i løpet av utprøvingsperioden. 

Evaluering av nytten av hjelpemiddelet ble gjort ved
høresentralen for alle barna etter utprøvingstiden. Barn,
foreldre, barnehage/skole og oppfølgingsinstans ble
innkalt til høresentralen til et vurderingsmøte.

Utprøvingstiden
Utprøvingstiden ble satt til 2 måneder. For flere ble
dette for kort utprøvingstid for å registrere nytten av
hjelpemiddelet. Utprøvingsperioden ble for disse 
utvidet til 6 måneder. 

Tilpasning og oppfølging i 
utprøvingsperioden 
Tilpasningen av utstyret ble gjort enten av høre-
sentralen, Møller kompetansesenter,
Logopedisk senter eller PPT i Orkdal kommune. 

Foreldre, barnehage og skole fylte ut spørreskjemaet
før utprøvingen startet. Det samme skjemaet ble fylt ut
etter utprøvingstiden. De samme spørsmålene gikk
igjen slik at det skulle være mulig å måle nytten.
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Spørreskjemaet var et gradert avkryssingsskjema. 

Utstyret ble i hovedsak prøvd ut i barnehagen og
skolen. For noen barn var det i tillegg aktuelt å bruke
det hjemme, ved fritidsaktiviteter og i andre sosiale
sammenhenger. Det var opp til foreldrene å avgjøre, i
hvilke situasjoner utenom barnehage og skole, det var
aktuelt å bruke hjelpemiddelet. 

Før utprøvingsperioden ble det gjort avtale om hvilken
instans som skulle følge opp utprøvingen i barnehagen
og skolen, og i hvilket omfang.

Kategorisering av barna 
Det viste seg at flere av barna med språkvansker, var
plaget med serøs otitt eller hadde hatt en fortid med
hyppige og langvarige otitt. For flere hadde otittene
startet i spedbarnsalderen. I faglitteraturen ser en at
barn med langvarige og hyppige perioder med 
mellomørevansker, som starter allerede i spebarnalder,
kan være en risikofaktor ved APD hos barn. (Gravel,
Wallace og Ruben, 1995; Musiek og Chermak, 1997).
Høresentralen ønsket derfor å se nærmere på om
hvordan EduLink fungerte i forhold til disse barna. 

For barn med ensidige hørselstap viser undersøkelser
foretatt ved Children Hospital ved Universitetet i
Colorado, USA, (Studietur Colorado, USA 2003) at ca 30
% av barn med ensidig tap har tilleggsvansker. Av
denne grunn ønsket en i prosjektet å se om det var
noen forskjell på barna med og uten tilleggvansker. 

Ved vurdering av nytten av EduLink så en at det var
nødvendig å kategorisere barna med normal hørsel ved
rentoneaudiometri, men med auditive vansker, mer
spesifikt enn det som ble gjort ved utvelgelsen av
barna. Dette hadde også sammenheng med at EduLink
i utprøvingsperioden ikke var på kontrakt med NAV
Trygd og dermed ikke på NAV Hjelpemiddelsentralenes
sortimentsliste. Av den grunn var det ved søknad til
NAV Trygd hjelpemiddelsentralen, nødvendig med en
medisinsk diagnose. Kategoriseringen ble for noen gjort
i forhold til de medisinske diagnosene:

• H93.2 Andre lidelser i øret pkt. 
Nedsatt hørselsdiskriminering

• H93.9 Uspesifisert lidelse i øre 
(Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av 
sykdommer og beslektede helseproblem ICD-10)

4 av barna i utprøvingen hadde diagnosen Attention
Deficit/Hyperactive Disorder (AD/HD) og 1 hadde 
dysleksi. Det ble valgt å opprettholde disse to
kategoriene. Dette for å synliggjøre at APD kan 
sameksistere med andre funksjonsvansker. Om dette
var tilfellet for disse barna, vet en ikke. De var ikke 
utredet godt nok i forhold til APD.
Kategoriseringen av barna som var med i 
utprøvingen ble:

• Ensidige hørselstap
• Ensidig tap med tilleggsvansker
• Lette hørselstap
• Nedsatt hørselsdiskriminering/mellomørevansker
• Nedsatt hørselsdiskriminering/språkvansker
• Dysleksi
• AD/HD 

Evaluering av nytten
For å evaluere nytten av EduLink, ble barn, foreldre,
barnehageansatte, lærere i skolen, PPT, samt 
oppfølgingsinstansen innkalt til høresentralen. Spørre-
skjemaet til foreldre/barnehage/skole før og etter 
utprøvingen var med på å danne grunnlaget ved
vurderingen av nytten. I tillegg ble erfaringer og 
observasjoner fra foreldre og barnehage/skole vektlagt
ved vurderingen. Barnets egne uttalelser var også
viktige. En samlet vurdering av barn, foreldre,
barnehage/skole, evt. oppfølgingsinstans og PPT, samt
høresentralens vurderinger, ble avgjørende for om
nytten var av en slik art og grad at det var aktuelt å
søke NAV Trygd Hjelpemiddelsentralen om varig utlån
av hjelpemiddelet. 

Resultat av utprøvingen
Av de 34 barna som var med i utprøvingen hadde alle
brukt EduLink i barnehagen og skolen. EduLink ble brukt
i strukturerte og voksenstyrte situasjoner i større og
mindre grupper med barn som ved høytlesning, 
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kunnskapsformidling, gruppesamtaler pedagog/elev
o.l. Noen barn brukte det også i spesialundervisnings-
timer. Ett fåtall hadde brukt det hjemme. Da i 
forbindelse med TV-titting, høytlesning og i enkelte
sosiale sammenhenger. 

Av de 34 barna i undersøkelsen viste det seg at 28 barn
hadde nytte av EduLink. 6 barn hadde ikke nytte. For de
barna som hadde nytte, ble det anført at barna var mer
oppmerksom og konsentrert mot tale, oppfattet 
beskjeder og informasjon bedre, ga mer respons i
samtaler, fungerte bedre ved høytlesning og i formid-
lingssituasjoner når de brukte EduLink. For ett barn i
ungdomsskolealder ble det opplyst at karakterene i alle
kunnskapsfag hadde økt etter bruken av EduLink. Det er
muligens flere årsaker til dette, men at EduLink kan ha
vært en medvirkende årsak, er sannsynlig. I forhold til
et annet barn uttalte en mor at det ble en merkbar 
økning i interessen hos barnet for å gjøre
hjemmelekser etter at det begynte med EduLink på
skolen. Når det gjaldt førskolebarna, hadde 2 utbytte av
EduLink. 
10 av barna hadde ensidig tap, derav 4 med tilleggs-
vansker. Alle hadde utbytte av hjelpemiddelet. Det var
ingen forskjell på barn med og uten tilleggsvansker. Ett
av barna har i ettertid startet med benforankret 
høreapparat (BAHA) med vellykket resultat.

Av de 7 barna med lette bilaterale hørselstap hadde
alle utbytte. 2 av barna har i ettertid startet med 
høreapparat. 

Av de 4 barna med nedsatt hørselsdiskriminering/
mellomørevansker (start i spedbarnalder), hadde alle
utbytte av EduLink. 

Av de 8 barna med nedsatt
hørselsdiskriminering/språkvansker, hadde 4 barn 
utbytte og 4 barn ikke. 

Det var 4 barn i studien som hadde diagnosen AD/HD.
Av disse hadde 2 barn utbytte av EduLink og 2 barn
ikke. For de 2 sistnevnte så skolen ingen endring i
barnas adferd om de brukte EduLink eller ikke. 

Ett barn hadde dysleksi. Vedkommende hadde utbytte
av EduLink. Da dette kun gjaldt ett barn, kan en i 
studien ikke trekke den slutning at barn med dysleksi
har utbytte av EduLink. Vi antar at det for denne
gruppen vil varierer ut fra hva vansken består i.

Omregnet i prosent hadde 82 % av barna i utprøvingen
utbytte av EduLink og 18 % av barna hadde ikke nytte. 

Nytte fordelt på kategori barn utgjorde i prosent denne
fordelingen:

• Ensidige tap (med og uten tilleggsvansker) 100 %
• Bilaterale lette tap 100 %
• Nedsatt hørselsdiskriminering/mellomørevansker

100 %
• Nedsatt hørselsdiskriminering/språkvansker 50 %
• ADHD 50 %
• Dysleksi 100 % 

Skjematisk oversikt

Drøftinger/Konklusjon
Studien viser at 82 % av barna hadde utbytte av
EduLink. Selv om det var 34 barn med i undersøkelsen,
var det i hver kategori kun 1 – 8 barn. Dette antallet er
for lite til å trekke bastante konklusjoner om FM-anlegg
EduLink er et hensiktsmessig hjelpemiddel for barn i
alle disse kategorier. Studien viser likevel at det ikke
bare er barn med auditive
diskrimineringsvansker og prosesseringsvansker, men
også barn med sensorineurale og mekansike hørselstap
kan ha utbytte av EduLink. Studien viser at det er en
større andel av disse barna, som har utbytte, enn de
med normal hørsel for rene toner. Det kan være 
vanskelig på forhånd å si hvilke barn med auditive
vansker som kan ha nytte av EduLink. Det må prøves ut
i hvert enkelt tilfelle. 

Studien viser at barna med hyppige mellomørevansker
med start allerede i spedbarnalderen, kan ha behov for
å få bedret signal/støyforholdene for å oppfatte tale.
Dette kan bidra til å bedre barnas språkutvikling. Av
barna i kategorien nedsatt hørselsdiskriminering/
språkvansker hadde halvparten utbytte. Det er i studien
ikke gjort nærmere undersøkelser for finne ytre årsaker
eller fellestrekk i barnas språkvansker, som kan indikere
grunnen til dette resultatet. Auditiv nevropati/
dyssynkroni (AN/AD)2 er utelukket som årsak for disse
to gruppene.

Utdrag fra Rapport Utprøving av FM-anlegget EduLink 2008

2  AN/AD er en hørselslidelse som består i at overføring av lydstimuli opp til hørselssenteret i hjernen ikke foregår som normalt. Den neurale fyringen er usyn-
kronisert, eller det oppstår andre forstyrrelser eller dys-synkronisering av overføringen langs nervebanene. Skaden kan ligge på ulike steder i hørselsbanene, fra
cochlea og opp på hjernestammen. Hovedsymptomet er dårlig taleforståelse, fremfor alt i støy (Wennberg & Boberg, 2007).
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Ved evalueringen kom det fram at det var ulikt hvor
mye oppfølging barnehagene og skolene hadde fått i
utprøvingstiden. Det kom også fram at motivasjonen
hos de voksne i barnehagen og skolen var forskjellig
med hensyn til å bruke EduLink. Gjennom kom-
mentarene fra foreldre og barnehage/skole kom det
fram at dette er viktig for bruken av EduLink. Det er i
studien ikke gjort en systematisk kartlegging om
hvorvidt hyppighet og type oppfølging har hatt betyd-
ning for bruken. Det er heller ikke gjort noen kartlegg-
ing av de voksne i barnehage/skole sin motivasjon og
holdning til EduLink. I prosjektperioden har vi erfart noe
tekniske problemer med utstyret. Enkelte mottakere
har hatt en sjenerende egenstøy. Disse er blitt byttet ut.
Enkelte sendere har hatt dårlig batteri og display. Disse
ble reparert eller byttet ut. Enkelte barnehager og
skoler har meldt om tekniske problemer. Det har i flere
tilfeller vist seg at utstyret har vært i orden, men at
barnehagen/skolen ikke har sjekket utstyret i henhold
til bruksanvisning og opplæring. Om disse forhold kan
ha påvirket bruken av utstyret, har vi i prosjektet ikke
fått dokumentert. Det er kun i spørreskjemaet til
skoleelever at det ble spurt om den praktiske
håndteringen og den tekniske fungeringen av EduLink.
Men i vurderingsmøtene kan det se ut til at disse 
forhold kan ha påvirket motivasjonen både hos barnet
og pedagogen til å bruke utstyret. 

Utbytte av EduLink gir ikke grunnlag for å vurdere om
barn med normale rentoneterskler har APD. Det kan
heller ikke utelukkes. For noen barn tør vi, sammen
med andre utredninger og vurderinger, si at de har
nedsatt hørselsdiskriminering H 93.2. Det å sette en
medisinsk diagnose på de barna med normal hørsel for
rene toner, men med auditive vansker/språkvansker,
har vært nødvendig. Dette for å få gjennomslag hos

NAV Hjelpemiddelsentralen for at disse barna har en
hørselsvanske som kvalifiserer til at søknad om varig
utlån av EduLink innvilges. FM-utstyret EduLink kom på
kontrakt med NAV Trygd 1.7.2007. 

At utbytteprosenten var så høy som 82 %, kan ha
sammenheng med utvalget av barna i studien. Som en
oppfølging av dette prosjektet kan det være av inter-
esse å gjennomføre en ny studie som inkluderer en
spørreundersøkelse blant disse barna etter ca 2 år for å
se om utstyret fortsatt er i bruk, og i tilfellet hvorfor
eller hvorfor ikke. 

Hovedinntrykket fra utprøvingen er at EduLink kan være
et godt hjelpemiddel for barn med ulike typer hørsels-
vansker/auditive vansker, der høreapparat ikke er et
aktuelt hjelpemiddel. Edulink bør prøves ut over en
tidsperiode på 2 – 6 måneder for å få et godt grunnlag
for å vurdere nytten. God informasjon og oppfølging i
barnehage og skole ser ut til å være en viktig kriterie
for å lykkes med utprøvingen, både når det gjelder den
tekniske og den pedagogiske bruken av utstyret i 
utprøvingstiden.

St. Olavs Hospital høresentralen vil takke Phonak,
Møller kompetansesenter, Logopedisk senter og PPT i
Orkdal kommune for god bistand og godt samarbeid i
utprøvingsperioden. En spesiell takk går Phonak som
under hele prosjektperioden og etter at prosjektet ble
avsluttet, har bistått med utlån av EduLink, artikler og
fagstoff om APD og gitt oss mulighet til å delta på
internasjonale konferanser om temaet. På den måten
har vi fått hevet vår kompetanse innen området APD.
Men det er fortsatt behov for å videreutvikle 
kunnskapen på dette fagfeltet. En spesiell takk rettes til
prosjektets kontaktperson i Phonak, Magnus Tollefsrud. 
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Karianna – en frivillig engel

- Hei, jeg kommer for å hjelpe deg
med høreapparatet. Karianna Kalve
smiler, hilser og setter seg ned.

- Det har ikke blitt renset på lang
tid, sier Marit. Det er ingen tvil om
at hun får et kjærkomment besøk. 

Som en av HLFs 500 likemenn
legger Karianna ned en god del av
sin egen fritid for å bistå andre i
samme situasjon som henne selv,
men som kan trenge litt ekstra
hjelp. Din Hørsel ble med Karianna
på likemannsoppdrag. Mens andre
stresset rundt i juleinnspurten, tok
hun med seg veska med det rare i
og dro på hjemmebesøk. 

Selv har Karianna brukt høre-
apparater i fem år og vært likemann
i fire av dem. 74-åringen er en 
enslig svale blant likemann for 
høreapparatbrukere i Holmestrand,
men hun kvitrer for det. 
- Jeg synes vi måtte ha en likemann
for høreapparatbrukere i 
Holmestrand også, begrunner hun
valget med.

Kariannas fingre gjør jobben sin. Ut
av veska tryller hun frem rensetab-
letter og en liten blåsebelg. Skifter
batteri, nytt filter kommer på plass
før hun sjekker at apparatet
fungerer igjen. Ofte må hun hjelpe
til å sette apparatet på plass igjen.

Apparatet piper,
for det er ikke
alltid like lett å
gjøre det riktig i
et fremmed øre.
Et nytt forsøk,
og så sitter 
apparatet.

Noen vennlige
ord, et klapp på
skulderen. Et
smil. Koster lite,
betyr så mye.
Dagens kanskje
mest verdifulle
minutter for

Marit. Så verdifulle at hun finner
frem lommeboka.
- Nei, dette koster ingenting. Det er
helt gratis, sier Karianna.

Vi kjører videre til neste avtale.
Stopper foran et hus med flott utsikt
over Holmestrandfjorden. Vintersola
skinner og vi skimter Langøya der
ute. Vi går opp trappene, banker på
og solstrålen som går ved siden av
meg spør;
- Hei, husker du meg? – Å, ja, fint at
du kom.

Rens av høreapparatet og skifte av
batteri. Små grep som gjør stor 
forskjell for hørselen.

- Det ble bedre nå. Nå hører jeg hva
du sier, sier en lettet Dagny. 

- Hva betyr det for deg å få besøk
fra Karianna?

- Det betyr veldig mye. Jeg skjelver
så mye, så jeg må ha noen som kan
hjelpe meg med apparatet, 
sier 89-åringen takknemlig.

Visitten hos Dagny er over og
dagens siste besøk står for tur. I
eneboligen hos ekteparet kommer
kaffen på bordet.
Karianna lytter. Tenker. Og gir råd.
Det er ikke alltid hun kan gjøre noe

med høreapparatet. Kanskje må
brukeren ha nye apparater eller
andre hørselstekniske hjelpemidler.
Eller det kan være utfordringer som
ikke nødvendigvis har med hørselen
å gjøre.

Karianna må bruke det hun har lært
på likemannskurs, ispedd sunn for-
nuft og livserfaring for å gi gode råd.
Hun kan oppfordre til å ta kontakt
med lokale øre-nese-hals-
spesialister eller høresentralen. Eller
den kommunale hørselskontakten.

De foreløpige tallene viser at
Karianna og resten av HLFs likemenn
avla cirka 5.000 hjemmebesøk i
2008, i tillegg til assistanse på
veiledningskontor og via telefon. 

Det er viktig for likemenn ikke å
gripe inn i kommunens lovpålagte
ansvar for hørselshemmede, men
være et supplement til den 
offentlige hørselsomsorgen. Like-
mannsordningen finansieres over
Statsbudsjettet og er tildelt midler
også for 2009.

- Hvor lenge kommer du til å være
likemann?
- Jeg tar et år av gangen. Jeg blir 75
år og det tar litt tid med harddisken,
sier Karianna, peker mot hodet og
ler. Bestemora forsøker å holde seg i
god fysisk form, hun svinger til og
med golfkølla i Solum golfklubb når
anledningen byr seg.

- Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan.
Det er veldig givende å være 
likemann, det er mange som er
takknemlige.

I løpet av noen timer er Kariannas
frivillige økt over. Hun har vært
innom tre høreapparatbrukere i sitt
nærmiljø. Hun har hjulpet andre.
Hun har vært et medmenneske. En
problemløser. Rett og slett en engel.
Helt frivillig.

Som likemann for høreapparatbrukere gjør Karianna Kalve
hverdagen litt enklere for andre hørselshemmede.

Karianna har ikke vinger. Men hun har to gode hender og et varmt hjerte.
Tekst: Trym Helbostad, HLF
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Deltas spesialrådgiver Helen von Pritzbauer Sandum viser 
her den generelle YS-Delta-yrkesorganisasjonsmodellen som

er å finne i "Hjelpekortet 2009" (her i utbrettet form). 
Det er et Delta-ABC i lommeformat for tillitsvalgte.

Delta, YS og yrkesorganisasjonene
Hvem er hvem, og hvem gjør hva?
Deltas medlemmer er også med i YS og som oftest en 
yrkesorganisasjon. Hvilket samspill har YS, Delta og 
yrkesorganisasjonene, og hvorfor denne organisasjons-
oppbyggingen?  Dette er ikke alltid så klart for verken 
eksisterende eller nye medlemmer.
Tekst og foto: Merete Vonen

– Vi ønsker å gjøre kjent for våre medlemmer hvorfor 
vi har denne oppbyggingen og hvilke fordeler det 
innebærer for hvert enkelt medlem. Derfor har vi laget
en modell som viser styrken som ligger i vår 
organisasjon på en enkel og oversiktlig måte, sier 
spesialrådgiver i Delta; Helen von Pritzbauer Sandum.
Det er laget én generell modell og én for hver yrkesor-
ganisasjon med deres egen logo. Disse vil bli å finne i
både Kommuniké og i fagbladene fremover slik at
forholdet mellom YS, Delta og yrksorganisasjonene 
skal være så tydelig som mulig for alle.

YS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er en hovedorganisasjon for arbeidstakere over hele landet. 
Organisasjonen ble stiftet i 1977 og er meget politisk aktiv samtidig som den er partipolitisk uavhengig. 
Det betyr at YS ikke støtter noe politisk parti økonomisk. Organisasjonen består av 22 forskjellige forbund med til
sammen cirka 215.000 medlemmer. Med over 60.000 medlemmer er Delta det største av disse. Til sammen
dekker medlemmene alle sektorer i arbeidslivet.
YS ble i sin tid stiftet av frittstående fagforbund i erkjennelsen av at man oppnår større innflytelse på 
samfunnsutviklingen i fellesskap enn ved å stå alene. YS arbeider for å videreutvikle gode lønns- og 
arbeidsvilkår for sine medlemmer og for et demokratisk samfunn bygget på rettferdig fordeling, solidaritet og
bred folkelig deltakelse. Under sentrale forhandlinger deltar YS på vegne av alle sine medlemmer.
YS har i tillegg inngått avtaler med forskjellige produsenter og tjenesteleverandører om tilbud som alle
medlemmene kan nyte godt av. Les mer om medlemsgodene på www.ys.no

Delta
Delta er den største enkeltorganisasjonen i YS og har i dag over 60.000 medlemmer. Dette gjør at Delta er godt
representert i alle styrende organer i YS og dermed sterkt medvirkende i å forme YS’ politikk i alle typer spørsmål.
Delta har hovedkontor (ressurssenter) og servicesenter i Oslo og ti servicesentre/-kontorer andre steder i landet
– i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Førde, Stavanger, Kristiansand, Tønsberg og Lillehammer.
Delta har forhandlingsretten for sine medlemmer og er den støttepartneren hvert enkelt medlem har i spørsmål
som har med arbeidsforhold å gjøre. I tillegg har Delta også på egen hånd forhandlet frem en rekke avtaler som
kommer medlemmene til gode. En oversikt over disse er å finne på www.delta.no

Yrkesorganisasjon
Et av Deltas hovedmål er å ivareta medlemmenes yrkesfaglige interesser. Over halvparten av Deltas medlemmer
er også medlem i en av Deltas 19 yrkes- og bransjeorganisasjoner. Disse tar seg av den faglige oppdateringen og
videreutviklingen av medlemmene gjennom blant annet fagblader, temakvelder, kurs og etter- og videre-
utdanning. Yrkesorganisasjonene påvirker utviklingen av fag- og utdanningspolitikken ved å komme med innspill
og uttalelser overfor myndighetene. I tillegg til å ivareta medlemmenes yrkesfaglige og utdanningsmessige 
interesser, arbeider yrkesorganisasjonene også tett sammen med Delta i arbeidet med utvikling av lønns- og 
arbeidsvilkår. Du kan lese mer om de enkelte yrkesorganisasjonene – som for eksempel Norsk Audiografforbund
– på Deltas og deres egne nettsider på www.delta.no
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god lyd
- uten støy

Bluetooth halsslynge
med integrert samtale-
forsterker til mobiltelefoner
og audioutstyr gir

Blues er en trådløs halsslynge med forsterker for
de som trenger god lyd; fra telefonen, under samtale
og til å lytte til musikk og annet audioutstyr.
Blues gir trådløs overføring fra telefonen til
halsslyngen og passer til alle for alle typer
mobiltelefoner med bluetooth.

Sounds better

Godkjent som hjelpemiddel - HMS nr: 025521
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— Slik har vi det —
Dr. Evensen på Gjøvik

Klinikk for allergi, hørsel og ØNH-Sykdommer ble startet
1. september 1999 i Gjøvik Sentrum. ØNH-lege Trond
Evensen hadde forut for dette jobbet i gruppepraksis
med en kollega og før det mange år ved ØNH-avd. ved
Gjøvik Sykehus.
Klinikken har en bred profil med 4 hovedvirksomheter.
Generell ØNH-diagnostikk med kirurgi av mandler, falske
mandler og dren, allergiutredning og allergivaksinasjon,
nese/bihuler med tilhørende kirurgi (ingen operasjons-
avtale nå) og audiologi med høreapparater.
Aktiviteten er høy med vel 5000 konsultasjoner årlig. Vi
har 2 dyktige audiografer som gjør alle målinger og all
jobb med høreapparater. 100% + 85% stilling.
Årlig tildeles ca. 700 høreapparater, og vi holder
ventetiden ned på 4-6 uker, dvs. 10 ganger raskere enn
sykehusets hørselsentral. Vi har mange fornøyde
pasienter som er positivt overrasket over det vi har å
tilby. Mange undrer seg over at vi ikke er nevnt i "Fritt
Sykehusvalg".  Vi har selv-eide lokaler på ca. 260 m2 alt
spesialtegnet og bygget til vårt formål med muligheter
for god logistikk.
Vårt ønske for fremtiden er at Helse Sør-Øst ser verdien
av det vi gjør, og utnytter vårt potensiale for et godt og
kostnadseffektivt tilbud til pasientene.

Nederst til venstre: Audiografduoen Brit Lillman (t.v.) og Lene Prestsveen
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Intervju med leder for program for 
audiografutdanning, Arne Vik

Når startet du å undervise ved audiografutdanningen?
Vært ansatt fra 1989. Jobbet fast helstilling fra 2004. Startet
i stillingen som leder 1. november 2008. Stillingen er nå en
åremålsstilling som går over 3 år. Det har vært lite 
overlapping med Inger Lise Christensen i forhold til 
lederskiftet, men det har gått greit. En forutsetning for å ta
jobben var å få fortsette å jobbe med å utvikle en master i
audiologi, målet er at den skal være klar til høsten 2010.

Audiografutdanninga ble 3-årig fra høsten 2002, hvilke 
forandringer var mest merkbare?
En av utfordringene var mangel på lærere. Relativt stor 
bacheloroppgave sammenlignet med de andre 
helsefagene. Dette var nok delvis en konsekvens av
lærermangel. Det ble utarbeidet fordypningsmoduler. Den
første var barnemodulen. Senere har studentene også fått
mulighet til å reise til Australia(pediatri) og Portugal(vest-
ibularis) i tillegg til modulene ved skolen og Rikshospitalet 
(utredning)/Sykehuset Buskerud (klinikk høreapparat)/
Arendal(tinnitus).
Studentene har i tillegg flere ulike moduler å velge mellom
på skolen. Blant annet rehabilitering, teknikk høreapparat,
teknikk hjelpemiddel, tegnspråk og hørselsmåling.
Studentene søker på de ulike modulene på skolen, men det
må være et visst antall studenter for at de skal 
gjennomføres. Audiografens eget lydlærekurs er en 
introduksjon til audiografyrket. Det skal gjøre studentene
oppmerksomme på lyd og lydens vesen. Dette vil 
forhåpentligvis gjøre dem nysgjerrige og motiverte i 
forhold til videre læring. Først er de ute på tur for å bli 
oppmerksomme på ulike lyder. Så skal de snakke om ulike
lyder de har møtt og forhåpentligvis bli mer bevisst. De får
en del teori om lyd, hva lyd er og hva som gjør at en hører
lyd. De får også en omvisning på NTNU hvor de får oppleve
ulike romtyper og lydlandskap. De får leke med lyd med
hjelp av lydbehandlingsverktøy. 

Det var lite søkere til studiet i høst, hva gjør utdann-
inga i forhold til rekruttering?
Program for audiografutdanning var representert på 
utdanningsmessa 5.-6. februar 09, en av studentene stod
på stand. Utdanninga fikk også profilert seg gjennom en
reportasje i lørdagsrevyen 17. januar 2009. Der var en av
studentene intervjuet i forbindelse med skadelige lydnivåer
ved bruk av MP3. Det er viktig å signalisere behovet blant
annet i kommunene. Til sammenligning kan en se på 
utviklingen hos ergoterapeutene hvor det har blitt vesentlig
flere stillinger i kommunene. 
I forhold til audiografutdanningas hjemmeside er det en

stor fordel at audiograf er det første som kommer opp av
ulike utdanninger(først i alfabetet). Utdanningen har også
fått hjelp av webredaktør fra HiST for å optimalisere
hjemmesida. Det er også viktig at audiografene ute
profilerer utdanningens hjemmeside.
Til høsten vil det bli tatt opp 45 studenter. Målet er at
minimum 34 av disse fullfører. Dette er viktig i forhold til
produksjonstall og midler som blir tilført utdanningen.

Mulighet for bachelor for de med 2 årig 
høgskoleutdanning?
Høgskolen ønsker å tilby en deltidsmodul på 10 studio-
poeng som vil bli skreddersydd i forhold til behovet ute.
Mest sannsynlig en teknisk modul med vekt på høre-
apparat. Det vil ikke være rehabilitering, men muligheter
med ulike systemer i HA. I tillegg også kvalitetssikring av
HA prosessen. Ønsker en mest mulig klinisk input, nært
praksisfeltet. En er nødt til å ha gjennomført metodekurs
før en starter med bacheloroppgaven. Det vil koste ca
10.000,- for deltidsstudiet, men det jobbes med at 
tilbudet skal bli gratis.

Veien videre?
Føler at det har vært satset mye på bachelordelen/ det
akademiske. Det er nå viktig å se mer på profesjonsdelen. 
Det har vært gode krav til bacheloroppgaven, det har vært
eksterne sensorer, noe som har gitt gode resultater. 
Utdanningen har god erfaring med bacheloroppgaver som
er skrevet. Det er nå ønske om mer felles undervisning
med de andre programmene, nå er det eneste samarbeidet
” Eksperter i team.”  Et langsiktig mål for utdanningen er
en større andel PBL. Utdanningen har allerede noe 
PBL-basert læring; blant annet litteraturstudier/framlegg 
og mappeinnleveringer. Involvering av praksisfeltet i 
gjennomgangen av studiet er viktig. Det er også et mål å
utnytte en større del av kompetansen hos leverandørene,
men det er viktig at det blir gjort på en ryddig måte. Skolen
ønsker seg mer fag og mindre selgere. Mer interessant å se
på ulike plattformer for ulike høreapparater og faglige 
begrunnelser for valg. Lærerne vil vurdere de ulike
firmaene. Program for audiografutdanning ønsker et større
samarbeid med St. Olavs Hospital. Dette blir enda mer 
aktuelt hvis utdanninga flyttes til nye lokaler på Øya, noe
som kan skje relativt raskt, kanskje allerede i 2010.   
Utdanningen ønsker en tredje praksisperiode, men ser at
det ikke er mulig med de praksisplassene som er 
tilgjengelige. Det er også et ønske med turnustjeneste 
på sikt.
Ønsker at studiet skal være så praksisnært som mulig.

I november skjedde det utskiftninger på instituttet. Arne Vik tok over etter
Inger Lise Christensen som leder for utdanninga.  Vi vil med dette takke
Inger Lise for god losing av utdanningen. På veien fra hun startet til nå har
det skjedd mye endringer. Overgangen fra toårig til treårig har ikke skjedd
av seg selv. Rutiner og moduler må utarbeides for å bli best mulig. Rom ble
ikke bygget på en dag, ei heller bachelor for audiologi. Nå har Arne Vik tatt
over roret og vi har i den anledning tatt en liten prat med han.

Tekst: Wenche FredagsvikArne Vik
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Jo større jo bedre?

I 2003 ble det bestemt at Kris-
tiansand og Arendal ØNH skulle
slås sammen. Det var mange 
diskusjoner og sterke meninger om
hva som var riktig plassering av de
forskjellige avdelingene/
spesialiseringene. I Arendal ble det
organisert tidenes største fakkeltog 
for å protestere mot nedleggelse
eller forflyttning av avdelinger. 
Det hele endte den gangen med at
Kristiansand fikk sengeposten og de
fleste operasjoner og med dette ble
også all vakttjeneste lagt til 
Kristiansand. Resten av 
ØNH-virksomheten ble fordelt på
begge avdelinger. 
Alle audiografer jobber fortsatt på
den samme plassen som før. Vi er
6,5 audiografer og ca 1,5 leger i
Arendal og  6 audiografer og 8 leger
i Kristiansand. Vi har hver vår
legesekretær og en stakkars 
audiopedagog i 50 % stilling på 
deling. Vi vil ha mer!
Sjefen over alle sjefer sitter i 
Kristiansand, Sverre Steinsvåg. Vi har

Georg Træland som fungerer som 
avdelingsleder både i Kristiansand
og Arendal. Nann-Helen Jespersen i
Kristiansand og Tove Sandland i
Arendal er ledende audiografer.

Det vi har jobbet med det siste
året er spesialiseringer. Alle har
valgt/fått tildelt et spesialiserings-
område. Her blir vi nå kurset for å få
mer kunnskap om det aktuelle 
området.
Områdene er:

Tinnitus(Tinnitusklinikken er lagt 
til Arendal)

Tidlig diagnostisering/habilitering 
av barn(Barneteamet i Agder)

Avansert rehabilitering (store 
hørseltap, CI, BAHA, APD osv)

Pedagogisk audiologi (utadrettet 
virksomhet, samarbeid med 
kommunene)

Det er 1-2 audiografer fra hvert av
sykehusene innen hver
spesialisering. Dette gjør at vi ikke

blir så sårbare ved f eks langtids-
sykemelding eller andre 
uforutsigbare ting.
Vi har hatt flere møter i gruppene
(og en fellestur til Skagen) hvor vi
har diskutert rutiner. Dette for å få
mest mulig like rutiner begge
steder. Det er viktig, da vi skal
fungere som en avdeling.
Vi har også laget en felles prisliste
for høreapparatservice som gjelder
for begge sykehusene. Hvis
brukeren inngår en serviceavtale så
gjelder den i begge fylkene. 

Fordelene med sammenslåingen
er vel først og fremst at vi har fått
mulighet til å fordype våre 
kunnskaper innen et fag som 
interesserer oss. Vi har også en
lavere terskel for å be om hjelp hos
hverandre, det er lettere å overføre
pasienter mellom oss osv. Vi har
selvfølgelig innsyn i journal både fra
Arendal og Kristiansand.

Ulempene er at noen av oss må
reise litt mer enn før. Ikke alltid
populært når alle trives godt hvor vi
er. Vi i Arendal sliter med at vi har
for få leger. Men, det vil bli utlyst en
stilling snart, så søk, søk søk…

Hilsen
Sørlandets sykehus HF
v/ Camilla Cornebo

av Camilla Cornebo

Jan Raumanni fra Arendal 
og Ali Azarnia fra Kristiansand

I forbindelse med sammenslåinger i helsesektoren over hele landet de siste årene, 
kommer her en liten status-rapport fra Sørlandet.
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Triste nyheter i skrivende stund: 
Vår justisminister Knut Storberget gikk
ned for telling etter en anstrengende
hijab-debatt. Nå kan det godt være
helt andre årsaker til besvimelsen, men
koplingen er uunngåelig. Ikke siden
nazistene forbød røde toppluer har et
hodeplagg skapt like store bølger. 
De røde luene ble jøssingenes - mot-
standens symbol. Etterhvert tok
bindersen på jakkeslaget over. Den
symboliserte at man holdt sammen.
Etter at nazistene innførte sin bisarre
kleskode, fikk også julenissen
problemer. Kompromisset ble ei grønn
nisselue.

Det var spesielt den forhatte hirden og
NS-politiet som engasjerte seg mot
røde luer, og 18. Mai 1943 
gjennomførte politiet en razzia ved alle
”høyere” skoler for å beslaglegge alle
klesplagg som ble antatt brukt i
demonstrasjonsøyemed. For eksempel
ble 15 røde og blå toppluer med dusk,
samt røde kalotter, inndratt på 
katedralskolen i Trondheim. På 
Borgerlige realskole og Strinda høiere
skole (som lå i samme skoleanlegg)
ble 9 luer med og uten dusk inndratt,
ifølge en politirapport.

Det er derfor ikke uten historisk ironi at
det nå er Fremskrittspartiet som mest
aktivt forsøker å sikre seg politisk
gevinst på det de kaller 
snikislamisering - deriblant bruk av
Hijab i politiet. De vil neppe få det noe
lettere enn de brunkledde under krigen
med å bekjempe hijab. 

Helt fri for tullete utspill er heller ikke
politikere fra andre partier. Det mest
rabiate hittil har vært tidligere Barne 
og likestillingsminister Karita Bekke-
mellom. Hun sammenlignet hijab med
kjønnslemlestelse! De skal litt til å
toppe slike meldinger, men etter
denne er det ingen grunn til å tro at
Karita kommer tilbake i politikken med
det første. Hennes eneste sjanse nå er
å snike seg usett inn i regjeringa i
burka.

Hijab er ikke bare et hodeplagg som
har en sterk tradisjon i muslimsk kultur,
men i Europa går unge, utdannede og
sterke kvinner frivillig med hijab fordi
det er et uttrykk for en økende 

selvbevissthet i denne gruppa. Det kan
derfor også tolkes som et uttrykk for at
de er stolte av sin bakgrunn og sin
kultur. Annerledes, javel, men vi har da
stort rom for slikt i annerledeslandet.

Selv vokste jeg opp med tanter og ei
mormor som alltid gikk med skaut ute.
Riktignok var det mest for å berge
permanenten, men det var da ingen
som mente at dette var kvinne-
diskriminerende eller et uttrykk 
snikskautifisering av samfunnet.

En episode fra mitt eget virke som au-
diograf har preget mitt syn på denne
saken. En av mine pasienter er en
muslimsk kvinne. Første gang jeg
møtte henne, var hun kledd i sort og
hadde en hijab som lå stramt rundt
hodet. Hun kom sammen med sin
mann og sønn. Mannen førte ordet på
gebrokkent norsk. Han forklarte at hun
ikke skjønte norsk og at han var der for
å oversette. Etter mye ordsnubling fikk
han forklart problemet og jeg fikk 
forklart at jeg måtte inn under hijaben
for å gjøre en høreprøve. Dette var
meget delikat, for jeg kunne jo ikke ta
på henne. Med hans hjelp fikk jeg
omsider satt på henne øreklokker.

Hun hadde omfattende hørselsskader
og måtte derfor komme igjen. Neste
time kom hun uten mannen. Tydeligvis

var jeg godkjent. Riktignok var 
tenåringssønnen med fordi faren hadde
bedt ham oversette. Stor var min 
overraskelse da det viste seg at
kvinnen snakket et svært forståelig
norsk. Hun forklarte med et glimt i øyet
at hun hadde trosset sin mann og gått
på et hemmelig norskkurs.

For meg forteller denne historien en
enkel historie om at det er kartet som
skal tilpasse seg terrenget og ikke
omvendt. For intoleranse og 
bakstreverske holdninger finnes i alle
kulturer - også i den muslimske. 
Historien sier også at slik intoleransen
og symboldiskusjoner alltid vil tape
fordi folk vil alltid være i opposisjon og
motarbeide politikere som forsøker å
spille på frykt og utidige forbud.

Derfor var det sunt at Storberget måtte
trekke sitt blasfemiforslag om å utvide
straffelovens § 185 om om hatefulle
ytringer slik at denne bestemmelsen
ivaretar behovet for et strafferettslig
vern mot kvalifiserte angrep på tros-
setninger og livssyn. Det er nesten
ingen i dette landet som mener at 
trosretninger og livssyn trenger noe
spesielt vern. Det er individer som
trenger vern mot spesielt hatefulle 
ytringer, og det har de i dagens
lovtekst, uten Blasfemiparagrafen 
eller andre erstatninger.

Verre er det med hijab-forbudet i 
politiet. For hva er egentlig problemet?
Dette vil kun angå bare noen få 
politifolk. Dette minner meg veldig om
debatten om kvinnelige og homofile
prester. Og som vi har sett, verden 
består ennå.

Om man ser humoren i dette, vil det bli
morsomt å se hva politiet gjør om
noen velger å gå med hijab under 
politilua? Riktignok vil det se litt corny
ut, men på en vinterdag kan det være
godt med litt ekstra rundt ørene. Ideen
er hentet fra Fantomet. Han er sjefen
for jungelpatruljen, verdens mest 
effektive politi, og han liker å gå med
heldekkende trikot under sin brede hatt
og romslige trench-coat. Selv med sitt
latterlige kostyme er det ingen tvil om
hans (hi)jabber sitter godt - at han 
fortsatt er hard mot de harde.

Fra (hi)jab til knock out 
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LEDIGE STILLINGER Stillingsannonsene blir automatisk lagt 
ut på nettet når bladet er trykt!

T i l t r e d e l s e  s n a r e s t

Ringerike ØNH.
Audiograf 
i 100% stilling

Audiograf søkes Ringerike ØNH.
100% stilling ledig m. tiltr. snarest.
Lønn e. avtale.

Søknad m. CV sendes dr. Jan M. Henriksen

Vesterngt. 5 

3513 Hønefoss

tel. 32 12 15 90./90 79 46 95.

E-mail: jan.henriksen@ringnett.no

Vi ønsker Audiograf til Bogstadveien ØNH

Bogstadveien øre-nese-hals er en ØNH-klinikk midt i hjertet av Bogstadveien. 
Her jobber vi to audiografer i team med fem øre-nese-hals leger og fire legesekretærer i et
trivelig miljø. Da en av våre audiografer nå skal ut i svangerskapspermisjon søker vi etter en
autorisert audiograf i et års vikariat fra 1.juli, 100% stilling.

Spørsmål angående stillingen rettes til Maren Julie Havik, 22 93 07 70

Arbeidsoppgaver:
Tilpasning av høreapparat og oppfølging av pasienter.

Samarbeid med- og henvisning til audiopedagog.

Samarbeidspartner med ØNH-leger.

Bistå ØNH-lege i utredning av ulike hørselstap, samt å
bidra i kinikkens fellesrutiner.

Kvalifikasjoner:
Autorisert audiograf.

Strukturert, vennlig og imøtekommende.

Utadvendt med stor arbeidsglede og
gode samarbeidsevner.

Søknad m. CV sendes:
Bogstadveien ØNH v/Marit Bråten
Bogstadvn.36 • 0366 Oslo Søknadsfrist 20.03.09
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Norsk Audiografforbund - en yrkesgruppe i Kommunalansattes Fellesorganisasjon
Delta er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Får du ikke Audiografen tilsendt til din arbeidsplass, 
eller endret annen kontaktinfo? Meld fra til oss! br_li67@hotmail.com

Styret kan utelukke de medlemmer som ikke følger NAFs vedtekter, som ikke betaler kontingent, eller som opptrer til skade for forbundet. Den som blir utelukket kan anke styrets avgjørelse til landsmøtet.

/ARBEIDSGIVER
Navn: Fødselsdato:

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

Dette er viktig for at dere skal få tilsendt både faktura på medlemskap og medlemsbladet. Dersom dere er usikker på om vi har riktig adresse, vennligst send inn blankett for sikkerhets skyld. Vennlig hilsen Styret

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

Ja nettopp du som har byttet arbeidsgiver siden du meldte deg inn i 
Norsk Audiografforbund. Har du husket å si ifra? Det er viktig at vi har riktig
informasjon. Så, for de dette gjelder – klipp ut og send inn blanketten nedenfor.
Enten pr. post: 
Siri Merete Bergseth • Beltone Norge AS • Postboks 758 Sentrum,  0106 Oslo 
. . . eller via mail:  sbergseth@gmail.com
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