B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST

┌
┐
│*****************************************************************│
│*
*│
│*
*│
│*
N E W S L E T T E R 107
mars 2016
*│
│*
*│
│*
*│
│*
Telefonstyremøtereferat tirsdag 15.12............. s. 3
*│
│*
*│
│*
Spørreundersøkelsen om EU-15 ..................... s. 4
*│
│*
*│
│*
Audiologi- og akustikkmøter....................... s. 8
*│
│*
*│
│*
Stillinger ledig ..................................s. 8
*│
│*
*│
│*
Høreapparatstatistikken 4-2015 og hele året ...... s. 9
*│
│*
*│
│*
Referat fra NASU høstmøte 2015 .................. s.21
*│
│*
*│
│*
NAS 2016 Trondheim ...............................s.22
*│
│*
*│
│*
Bare noen få ord om ...............................s.26
*│
│*
*│
│*
Fra NTAF Newsletter 42, mars 1999..................s.26
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
.................
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│*
*│
│* NESTE NR AV NL KOMMER FØR SOMMERFERIEN FRIST 1. JUNI
*│
│*****************************************************************│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
AVS: AUD,IHV, Fak. for helse- og sos.vitenskap NTNU – 7491 TRONDHEIM

2

STØTTE
MEDLEMMER
Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for
det økonomiske bidraget som støttemedlemmene
har gitt til driften av foreningen.

Auditdata AS

MEDISAN AS

AuditBase databasesystem for Noah
Audiometriutstyr
Tilpasningsutstyr for høreapparater

Høreapparater
CI -Baha
Tekniske hjelpemidler
Audiometri

AurisMed AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

OTICON AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Comfort Audio AS
Tekniske hjelpemidler

PHONAK AS

GEWA AS

Høreapparater
Tilbehør til høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Høreapparater
Tekniske Hjelpemidler

GN RESOUND AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr

MEDUS AS
Høreapparater
Tinnitusprodukter

NTAF WEB-SIDE: www.n-t-a-f.org

SIEMENS
HØREAPPARATER AS
Høreapparater

VESTFOLD AUDIO AS
Hørselstekniske hjelpemidler
Varsling hjem og arbeid
Stemmeforsterkere
Samtaleforsterkere
Lydanlegg/skoleanlegg
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Telefonstyremøte tirsdag 15. des. 2015 kl. 1530

Telefonstyremøte tirsdag 15. des. 2015 kl. 1530
Arne V, Marte M, Jon Ø, Helge A, Kjell G, Olav K, Marit P
SAKSLISTE
1. Gjennomgang av referat telefonstyremøte 29. sept.
Saken om spørreundersøkelse blant NTAF-medlemmer har blitt liggende, Arne
sender den ut nå.
2. Styresaker behandlet på epost
a. 15.11. Marte Myhrum fakturering av «småforskmidler» kr. 12.000
3. Innbydelse til STAF 2016
Hotell Södra Berget i Sundsvall 6.-8. april (Epost v.s. 9.12.)
De fleste av styremedlemmene tror at de kan dra på de gjeldende datoer. Vi tar en
runde på e-post når det nærmer seg påmeldingsfrist for å avklare hvem som kan dra.
4. NAS utlyser tio resstipendier á 10.000 SEK (Epost v.s. 9.12.)
Arne informerer i NL.
5. Kurs, november 2016 (m/Norsk Audiografforbund)? (Epost v.s. 27.11.)
Arne kontakter NAF, muntlig, for å avklare ambisjoner/krav til et slikt kurs.
NTAF-styret er klar på at dette er et kurs som blir arrangert av NTAF, men vi er
alltid åpne for deltagelse fra andre organisasjoner.
6. Styremøter og kurs årsmøte 2016
Forslag: 7. april styremøte STAF Sundavall
7. juni og 6. september: Telefonmøter kl. 1530
14.-15. november kurs og årsmøte på Rikshospitalet
7. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org (Arne V)
Neste NL blir sendt ut til uka.
8. Eventuelt
Ingen saker
9. Orienteringssaker
a. Status fagblad (Epost v.s.17.10.)
b. NAS Årsmøde 2015 Færøerne Referat (Epost v.s. 9.12.)
c. Tlf.møte om EU-15/17 i februar (Olav/Marit)
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Spørreundersøkelsen om EU-15
Vi annonserte at vi skulle sende ut en to trinns spørreundersøkelse ang EU-15, men etter
første omgang var svarandelen såpass bra (34 stk) og svarene så klare at vi valgte å ikke gå
runde to. Spørsmålet var hvilke grunner som medlemmene anga for ikke å delta. Vi gjengir
her resultatet i anonymisert og lett redigert form, så kan dere dømme selv:
Årsak

Beskrivelse

Pensjonist/inaktiv
Pensjonist/inaktiv
Pensjonist/inaktiv
Pensjonist/inaktiv
Personlig
Personlig
Personlig
Personlig
Personlig
Personlig
Personlig
Personlig
Personlig
Personlig
Personlig
Personlig
Personlig
Personlig
Personlig
Relevans
Relevans
Relevans
Relevans
Relevans
Relevans
Relevans
Økonomi
Økonomi

Takk for informasjonen, men jeg ble pensjonist i sommer, så da hadde jeg tenkt å gi meg
Jeg er ikke lengre aktiv i fagmiljøet. Er sporadisk med på EU når dette arrangeres i Oslo
hvor jeg bor.
Hei, firma er ikke aktivt lenger. GOD JUL
Det har vært et litt turbulent år på jobben. Nå pensjonist
Jeg var innlagt på sykehus.
Deltok på Hell torsdag og fredag. Deltok ikke onsdag grunnet andre forpliktelser.
Primærgrunn: Kollisjon med ektefelles jobb
Bortreist på annet møte.
Pga lite barn hjemme ønsket jeg ikke å reise.
Komplisert å få penger til å reise. Familiegrunner, passet dårlig å være borte hjemmefra.
Helsemessige årsaker
Jeg var sykemeldt
Var på ferie denne datoen.
Lang reise.
Prioritering av andre arbeidsoppgaver. Passet dessverre også dårlig av personlige / private
årsaker.
Var bortreist på denne tiden, derfor ingen deltagelse.
Sykemeldt.
Jeg var på ferie de dagene det var NTAF.
Langtids utanlandsopphold
Programmet var ikke interesangt nok til å bruke tid å penger på. EU er blitt mindre aktuelt
etter at vi utvidet med pedagogene.
Liten interesse, da jeg opplever emner/saker som NTAF arbeider med er helt fjernt fra
realiteten på norske sykehus.
Programmet må være en del mer relatert til det jeg jobber med daglig og jeg må melde
møter på forhånd i forbindelse med budsjettplanlegging.
Faglig lite relevant for meg
deltok ikke pga. arbeidsgiver så ingen hensikt i at jeg deltok.
Dårlig organisering/planlegging av kurset, uinteressant faglig program
Lite relevant faglig innhold.
Det er så stramme budsjetter og dårlig økonomi at det ikke er rom for å reise
Strammere økonomisk og personellmessig prioritering internt, vanskeligere å få aksept for
nødvendig kompetanseheving.

Økonomi
Begrenset reisebudsjett gjør at man i beste fall får finansiering til kun en konferanse pr år
Økonomi

forts.

Arbeidsgiver prioriterte å sende meg til APD konferansen i Ålesund "Når hjernen ikke
hører".

s.
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Økonomi

Både sykehus og klinikk er i store økonomiske vansker, og det har vært stans i alt av kurs
og reiser i hele 2015

Økonomi

Jeg deltok ikke på årets EU pga. at økonomi hos arbeidsgiver gjorde at jeg måtte velge
mellom EU og APD-konferansen i Ålesund

Økonomi

Selv om det er etter fristen svarer jeg, eneste grunn til at jeg ikke kom var
hjelpemiddelsentralens økonomi

Økonomi

Manglende økonomisk dekning fra arbeidsgiver. Jeg prioriterer nå audiografene og vi fikk
bare midler til en deltaker

4
15
7
8
34

Pensjonist/inaktiv
Personlig (Familie/sykdom/reise/ferie)
Relevans
Økonomi

Som resultatene viser var det flest personlige grunner til at våre medlemmer ikke fant å
kunne delta. Litt mer borring i rådata indikerer at det som er angitt som personlige grunner
også kan leses som mangel på interesse/engasjement og således komme inn under
kategorien relevans.
NTAFs styre har på dette grunnlag valgt å gå videre med planleggingen av felles kurs i
2017. En forutsetning er imidlertid at det arrangeres en dag med parallelle sesjoner.
Audiopedagogene må ha nytt medlem i kurskomiteen etter Veronica, som flytter til SørKorea! Vi er glade for fortsatt å ha med Marit og Olav, men er det noen av dere «menige»
medlemmer som har lyst å være med i en slik kurskomité, så hør mer enn gjerne fra dere.
Kurskomiteen skal ha møte på Gardermoen den 15. april. Det haster med å hente inn
hotelltilbud. Vi viser ellers til referatet fra diskusjonsmøtet som fant sted etter EU-15 på
Hell, slik det er gjengitt i NL 106.
Vårt eget kurs, i ren NTAF regi, finner sted på Rikshospitalet 14.-15. november, i
utgangspunktet etter tradisjonelt opplegg. Forslag til innhold/innledere/foredragsholdere
mottas naturligvis allerede nå. Send oss en epost!

For styret: Arne V.
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Audiologi- og akustikkmøter

sist oppdatert mars -16

UK
US

www.aud.org.uk/events/events.htm
www.audiologyonline.com/calendar

6/4-8/4-2016

STAF (Svensk Teknisk Audiologisk Forening) - Sundsvall Sverige
http://www.s-t-a-f.org/
Audiology Now Phoenix, Arizona, at The Phoenix Convention Center
http://www.audiology.org/conferences/audiologynow
HEAL 2016 (Hearing Across the Lifespan) Cernobbio, Lake Como - Italia
http://www.heal2016.org/
9th International Symposium on objective measures in auditory implants Szeged,
Ungarn
http://objectivemeasures.org/
ICSV23, the 23rd International Congress on Sound and Vibration. - Athen
http://www.icsv23.org/
IHCON International Hearing Aid Research Congress - Granlibakken USA
http://ihcon.usc.edu/
22nd International Congress on Acoustics - Buenos Aires
http://ica2016.org.ar/
NAS 2016 (Nordisk Audiologisk Selskap - Clarion hotel & congress, Trondheim
http://www.naskongress.com/
33rd World Congress of Audiology Vancouver Canada
http://www.wca2016.ca/
Norsk Akustisk Selskap høstmøte - Drammen
http://www.norskakustiskselskap.org/
NTAF Kurs/årsmøte Rikshospitalet, Oslo
http://n-t-a-f.org/
Audiology Now Indianapolis
http://www.audiology.org/conferences/audiologynow
XXV International Evoked Response Study Group Biennal symposium - Warsawa
http://www.ierasg.ifps.org.pl/

13/4-16/4-2016
2/6-4/6-2016
15/6-18/6-2016

10/7-14/7-2016
10/8-14/8-2016
5/9-9/9-2016
11/9-14/9-2016
18/9-21/9-2016
27/10-28/10-2016
14/11-15/11-2016
5/4/17-8/4 2017
21/4-24/4-2017

Stillinger ledig
(epost fra Kjell Rasmussen pluss URL supplering):
Heisann
Det er ledig et audiofysikervikariat på Rikshospitalet ut året. Er du interessert i å lære mer om CI og
elektrofysiologiske tester kan dette være interessant. En stillingsprosent mindre enn 100% er også
akseptabelt. Sjekk stillingsannonsen på
https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?sort=akt&rpp=50&q=audiofysiker&p=0&ID=9376121&rv=al

Søknadsfrist 20. mars.
Og ellers vil jeg legge inn et godt ord også for den faste audiofysikerstillingen som jeg ser er utlyst i
Tromsø nå. Jeg håper virkelig det melder seg noen gode kandidater til den stillingen.
https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?sort=akt&rpp=50&q=audiofysiker&p=0&ID=9375943&rv=al

Søknadsfrist 3. april
Med vennlig hilsen
Kjell Rasmussen, audiofysiker/leder CI-enheten
CI-teamet, ØNH-avdeling
OUS Rikshospitalet
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NASUs høstmøte 2015 28.10 2015 i HLFs lokaler kl. 10-15
Til stede:









Nils Egge (ØNH-legene, Audiologisk utvalg)
Guri Engernes Nielsen (Audiopedagogene)
Håvard O. Paulsen (Audiografene)
Georg Træland (NTAF)
Bjørn Kristiansen (NDF)
Steinar Birkeland (HLF, referent)
Bo Engdahl (Folkehelsa, sak 2)
Merete Orholm (HLF, sak 2 og 3)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av referat fra NASUs vårmøte 2015 (Steinar Birkeland, HLF) - GODKJENT
HUNT 4 og arbeidet for å finansiere hørselsdelen (Bo Engdahl, Folkehelsa)
Statsbudsjettet 2016 og hørselssektoren (Merete Orholm, HLF)
Nasjonal referansegruppe for tinnitus – representanter fra profesjonsforeningene (Guri E. Nielsen,
Audiopedagogene)
5. Statped: Diskusjonssak (Håvard O. Paulsen, Audiografene):
6. Standarden for høreapparatformidling (Håvard O. Paulsen, Audiografene):
7. Nytt pensum på audiografutdanningen - symbolbruk (Håvard O. Paulsen, Audiografene)
8. NAS´ nordiske kartleggingsstudie – status og fremdriftsplan (Steinar Birkeland, HLF)
9. Beramming av NASUs vårmøte 2016
10. Eventuelt
a. Brukergruppe for APD/AN (Guri E. Nielsen, Audiopedagogene)

2.

HUNT 4 OG ARBEIDET FOR Å FINANSIERE HØRSELSDELEN:
(Bo Engdahl, Folkehelsa)
Vedtak: NASU stiller seg bak hørselsdelen av HUNT4.

3.

STATSBUDSJETTET 2016 OG HØRSELSSEKTOREN (Merete Orholm, HLF)
I januar 2014 leverte HLF alle budsjettinnspill for arbeidet med Statsbudsjettet for 2016. HLF var siden i
fem Stortingskomiteer og la frem sine innspill til arbeidet med Statsbudsjettet for 2016, blant annet i Helse
og omsorgskomiteen og i Arbeids- og sosialkomiteen. Der ble det satt fokus på å få hørsel inn i HUNT4
samt nasjonale helsestatistikker/profiler. I tillegg ble søkelyset rettet inn mot mestring/rehabiliteringstilbud
spesialisert og kommunalt som naturlig oppfølging til tiltakende volumer i tilpasning av høreapparater
(8% økning på ett år). Det er utvilsomt behov for større kapasitet og tverrfaglig samarbeid – inkludert
audiopedagogene som lett faller ut, i og med at disse profesjonsutøverne ikke er autorisert som
helsepersonell – spørsmålet er bare hvordan dette skal virkeliggjøres; jf. merknaden fra H og FrP knyttet
til Primærhelsemeldingen om lettere adgang til audiograf
(http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/28/vil-apne-for-direkte-henvisning-fra-fastlege-tilaudiograf/); HLF fokuserer i den aktuelle saken på at dette handler om medisinsk avklarte pasienter.
Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. Når det gjelder eventuell utvidelse av rettighetene til
audiografene, må refusjonsretten avgrenses til å gjelde medisinsk avklarte pasienter.
NASJONAL REFERANSEGRUPPE FOR TINNITUS – REPRESENTANTER
FRA PROFESJONSFORENINGENE (Guri E. Nielsen, Audiopedagogene)
Formålet er å lage et kompetansenettverk, som starter ut med å gå gjennom 2005-rapporten fra
arbeidsgruppen for tinnitustilbudet, og fokuserer på å identifisere fokusområder og jobbe fagpolitisk med
disse. Det vurderes som formålstjenlig å benevne forumet for «Nasjonalt kompetansenettverk for tinnitus»
el.l. I utgangspunktet er forumet tenkt å være flerfaglig uten representasjon fra brukerorganisasjonene,
selv om det er naturlig å informere og involvere disse i pågående prosesser.

4.

Forts. s. 23

22

23
Profesjonsforeningene har oppnevnt følgende representanter til referansegruppen:
- Audiopedagogene: Håvard Trones (vara: Guri Engernes Nielsen)
- Audiografene: Siri Merethe Bergseth (vara: Ingrid Nordahl Kristoffersen og Janne Hallset
Mykkelbost
- NTAF: Georg Træland (vara foreløpig ikke oppnevnt)
- Ingvild Ørpen (vara: Haakon Arnesen)
VEDTAK: Konstitueringsmøte avholdes 20. januar 2016 i HLFs lokaler kl. 11-15. Møtet brukes
blant annet til å avklare forumets navn.

5.

STATPED: DISKUSJONSSAK (Håvard O. Paulsen, Audiografene)
VEDTAK: NASU inviterer Statped ved Gudmund Eikli til NASUs vårmøte 2016 for å redegjøre for
arbeidet med Nasjonalt meldeskjema og Statpeds arbeid overfor hørselshemmede barn. HLF ser
nærmere på mulighetene som ligger i nasjonalt meldeskjema.

6.

STANDARDEN FOR HØREAPPARATFORMIDLING (Håvard O. Paulsen, Audiografene)
VEDTAK: Arbeidet med den reviderte forskriften for høreapparattilpasning (Vedlegg 3 til
paragraf 10b) må gjenopptas.
7.
NYTT PENSUM PÅ AUDIOGRAFUTDANNINGEN – SYMBOLBRUK
Vedtak: Audiografprogrammet (PAU) inviteres til NASUs vårmøte 2016 for å redegjøre for nye
retninger innen audiologien, inkludert ny symbolbruk og nye regler for maskering, samt dialog for
videre samhandling mellom PAU og NASU. NASU oppfordrer de audiologiske utdannelsene til å
involvere NASU i relevante prosesser på metoder, symbolbruk o.l. som berører det audiologiske
fagmiljøet og/eller brukerorganisasjonene.
NAS´ NORDISKE KARTLEGGINGSSTUDIE – STATUS OG FREMDRIFTSPLAN
(Steinar Birkeland, HLF)
Manus til de nordiske delrapportene ferdigstilles innen utgangen av oktober 2015. Medio november skal
redaktør Clas Möller ha klar en samlet presentasjon – på svensk og engelsk – som gjør det mulig å
sammenligne de nordiske landene på hørselsrehabilitering. Denne gjøres offentlig som en åpent
tilgjengelig pdf, som også vil romme de nasjonale delrapportene. Filen legges ut på NAS` hjemmeside,
evt. blir den også trykket opp om NAS` styre går for det.
VEDTAK: Tas til orientering.

8.

9.

BERAMMING AV NASUs VÅRMØTE 2016
VEDTAK: Vårmøtet avvikles fredag 15. april 2016 kl. 10-15 i HLFs lokaler.

10.

EVENTUELT
a) BRUKERGRUPPE FOR APD/AN PÅ HLFS NETTSIDER (Guri Engernes Nielsen)
Ettersom det nå begynner å bli et visst fokus på APD/AN i fagmiljøet, men uten at det er etablert
konsensus verken på faglig tilnærming eller informasjon, er det absolutt grunnlag for brukerorganisering.
Dette sogner naturlig til HLF.
VEDTAK: Saken oversendes HLF.
Oslo, 5. november 2015

24

Endelig flyer for NAS 2016 i Trondheim tilsendt

Registreringen er åpnet – «Early bird»: Før 2. juni
Påmelding før 2.juni: NOK 5000,- (inkl. MVA)
Påmelding før 2.august: NOK 5500,- (inkl. MVA)
Påmelding på stedet: NOK 6000,- (inkl. MVA)
Student påmelding før 2.august: NOK 3000,- (inkl. MVA)
Student påmelding på stedet: NOK 3500,- (inkl. MVA)
Kursavgiften inkluderer dagpakke og lunsj på Clarion hotell & congress alle 3 kursdager
(14.09.16 som lunsjpakke til å ta med) og mottakelse i Nidarosdomen/Erkebispegården
12.09.16. Dagpakken inkluderer blant annet kaffe, pausemat og forelesningslokaler.
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Bare noen få ord om :

 at det i 1999 kostet 550 øre å sende NTAF NL som B-post
 at NTAFs styre ikke alltid har vært det samme (som noen tror).
Full utskifting fra 1999!

Fra NTAF NL nr. 42 mars 1999
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NTAF - Styre 2015 → 2016
Arne Vik, leder
Program. for audiografutdanning
IHV - FHS - HIST - Postboks 2320
7004 TRONDHEIM

Tlf:
Mobil:

A: 73559351
92203614
arne.vik@hist.no

Marte Myhrum, kasserer
ØNH-avd
Tlf:
A: 23071691
Oslo univ.sykehus HF, Rikshospitalet
Mobil:
67569309
Postboks 4950 Nydalen - NO 0424 OSLO
marte.myhrum@medisin.uio.no
Helge Abrahamsen, sekretær
Hjelpemiddelsentralen i S & Fj.
Steinanvn 12
6800 FØRDE
Kjell Grøndahl , styremedlem annonseansvarlig
Høresentralen
Haukeland Universitetssjukehus
N-5021 BERGEN.
Jon Øygarden, styremedlem
Program. for audiografutdanning
AHS - HIST - Postboks 2320
7004 TRONDHEIM
Olav Kvaløy, 1. varamedlem
SINTEF IKT

Tlf:
Mobil

Tlf:
A: 55972686
Mobil:
46824412
kjell.groendahl@helse-bergen.no

Tlf:
Mobil:

A:73559176
92613883
jon.oygarden@hist.no

Tlf:
Mobil

A:73592636
98245170
olav.kvaloy@sintef.no

Tlf:
Mobil:

A:72575408
91127498
marit.pedersen@stolav.no

7465 Trondheim
Marit Pedersen, 2. varamedlem
Høresentralen, St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim
NTAF - Newsletter

A:57016284
90171504
helge.abrahamsen@nav.no

Redaktør: Arne Vik
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