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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Telefonstyremøte tirsdag 7. juni. 2016 kl. 1530
(Tilstede: Arne, Jon, Kjell, Olav, Marit og Helge)

SAKSLISTE
1. Gjennomgang av referat styremøte på STAF, 7. april. (Helge)
Ingen merknader
2. Saker behandlet pr. epost siden sist
a. NTAF representasjon på DTAS 9.–10.9 (Jon Ø og Kjell G)
b. NTAF styredeltakelse på NAS kongress (Alle)
Vedtak: Alle styremedlemer får dekt kongressen.
3. NTAF representasjon på NAS årsmøte i Trondheim 13.9.
Arne representer NTAF på årsmøtet.
4. Reisestøttesøknad NAS 2016 Trondheim, Ole Tvete (epost 6.6.)
Vedtak: NTAF dekker utgiftene til Ole, stipulert: kr. 9.000
5. Høringer Helsedirektoratet (epost 18.4.)
Fra referansegruppen: Ole Tvete, Georg Træland, Kjell Grøndahl, Marit Pedersen
Nasjonal faglig retn.linje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0-3 år)
Nasjonal faglig retningslinje for screening av hørsel hos nyfødte
6. EU-17 (felleskurs) 9.-10.11.2017 (Olav og Marit)
Det skal avholdes et møte 1.juli, Olav og Marit ønsker innspill til tema.
Arne, Olav, Jon, Vinay og Marit møtes 15.juni for å sette sammen forslag.
7. NTAF kurs, 14. – 15. november – planlegging (alle)
Jon er koordinator for programmet og tar imot innspill på forelesere/tema.
8. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org (Arne V)
9. Eventuelt
a. Reisestøttesøknad IHCON2016 (likelydende) fra Arne Vik, Jon Øygarden,
Georg Træland og Olav Kvaløy – stipulert (hver) kr.18.500
Vedtak: Innvilges 50% dekning.
10. Orienteringssaker
a. Georg Træland representer NTAF som norsk medlem i ISO working group:
ISO-TC43_N1300_NWIP_ISO_21388-1_Hearing_aid_fitting_management
Neste styremøte 6. september, telefonmøte kl. 1530
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STAF-möte 6.-8. april, Södra Berget, Sundsvall
(Komplette presentasjoner på s-t-a-f.org sine medlemssider)
En (litt tilfeldig) oppsummering av innlegg og inntrykk, mest i stikkords form. Interesserte kan ta kontakt
med redaktøren for mer informasjon. Deltakere fra Norge, foruten NL redaktøren, Jon Øygarden og Helge
Abrahamsen: Snorre Vevstad, Ralph Bernstein og Jørgen Myrland, alle fra Listen AS
Onsdag 11.00-12.00 Välkomna!
Stedfortredende landshövding Sten-Olov Altin, innledning og presentasjon av Västernorrlands län (uten
PPT). Siste store hørselskonferanse (også STAF) i Sundsvall 1989, da hadde
de bra med penger, men nå er det litt trangere tider. Länsorganiseringen er
under omlegging i en konsolidering av de nåværende 21 til et mindre antall.
Västernorrlands län har 7 kommuner, den minste med 9000 innbyggere.
Kommuner i Sverige er mindre enn 12-13.000 innbyggere regnes som små.
Negativ befolkningsutvikling, eks Kramfors 50.000 -> 18.000. Tilløp til
industriell satsning, men store utfordringer på infrastrukturområdet; vei,
jernbane, fly. Antall flyavganger er redusert.
13.00-13.45 Mätning av HA-funktioner - Gert Ravn, Delta DK
DELTA (DK) Godkjent teknologisk serviceinstitutt, konsulenter for den danske høreomsorg og
testinstansor internasjonal HA industri. Tester 200 nye HA typer pr. År. Kort redegjørelse for ny IEC
60118-15 (Estimated Insertion Gain). Kort gjennomgang av historien fra sinustonemålinger iflg. IEC 1180 – fram mot et gangbart testsignal for dagens avanserte høreapparat, inputnivåer 55, 65 og 80 dB SPL.
Arne Vik har fått hele presentasjonen til undervisningsformål. Interesserte kan henvende seg.
13.45-14.15 Skillnad mellan enkel och avancerad hörapparat - Stig Arlinger, Linköping
Referat fra to studier (1: n=25 2:n=45) av Robyn Cox. HA fra markedet i USA 2011 og 2014.
Studie 1) Blindtest med avansert og basic HA fra to ulike leverandører. Bruk i en mnd og en mnd
mellomrom mellom de to testperiodene. Resultat: Taleoppfatning i støy, spørreskjema om utbytte og
dagbok. INGEN særlig forskjell mellom fabrikat og avansert og basic apparat. Konklusjon: En kan ikke gå
ut fra at dyrere HA alltid gir en bedre funksjon. Studie 2) Mer avanserte resultatbeskrivinger: IG, konkrete
utsagn å ta stilling til, datalogging etc. Sammenfattet konklusjon: samme som for studie 1.
15.00-15.30 Signalbehandling i HA– möjligheter och svårigheter - Marie Grunditz, Göteb.
Hvilke problemer står vi overfor: Psykoakustiske forutsetninger. Forhøyde terskler, dynamikk, frekvensog tidsoppløsning. Skjematisk, grunnleggende modellframstillinger og teoretiske, modellbeskrivelser.
Gjennomgang av ulike signalbehandligsteknikker: Lærebokstoff fra DILLON HEARING AIDS (2012)
15.30-16.00 Preskriptionsmetoder i hörapparaterna – teori och praxis - Josefina Larsson,
ORCA Europe, Stockholm
Læreboksforedrag, mest fra Dillon (2012)
16.30-17.00 Spelar det någon roll vem som anpassar hörapparaten? Data från hörselbron
- Peter Nordqvist, Hörselbron AB, Stockholm
Spennende foredrag (registerforskning) basert på obligatorisk innsendte data fra alle som får tilpasset HA i
Sverige PPT. Arne Vik har fått hele presentasjonen. Interesserte kan henvende seg
Studiebesøk snöenergianläggning Landstinget Västernorrland
Busstur, men det regnet så mye at vi valgte ikke å gå ut av bussen. Snø blir lagret i et fotballplasstort
basseng tildekt med flis og gir vannbåren rørkjøling til nærliggende boligstrøk om sommeren.
Torsdag, 7 april Industrisession 08.30-08.50 Tillsammans skapar vi framtidens
hörseltekniska lösningar - Johan Hammarström, AB Transistor
AB Transistor kjenner vi gamle som foretaket som solgte gjennom Erik Høye, senere Danavox og nå GN.
Foretaket ble i 2012 kjøpt ut fra GN (GN Assistive Listening Devices) og er tilbake som eget frittstående
foretak. Presentasjon av hjelpemiddelprodukt med utgangspunkt i ideer. Spes: Indikator for at teleslynge
fungerer
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08.50-09.10 Research and Development of Wireless Systems for the Hearing Impaired Evert Dijkstra, Phonak Communications
Mål: Maksimal ytelse, enklest bruk og kompatibilitet. Comfort Audio er oppkjøpt av Phonak. Produktene
fases ut og teknologien benyttes i Phonaks trådløse systemer.
Presentasjon av utvikling og implementering av ideene bak Roger pen. Ny: Roger trådløs bordmikrofon,
der flere kan kobles/virke sammen. Ny: Roger touchscreen mic. hardware. Ny: Roger elevmikrofon (passaround mic.) – Proprietær teknologi
09.10-09.30 Bättre talförståelse med ny generation av trådlös mikrofon från GN ReSound Lisa Sjolander, GNResound
Bakgrunn: Personlige barrierer for bruk av trådløs mikrofon i en vanlig samtalesituasjon i støyende miljø.
Ny generasjon Linx, to typer små mikrofoner med adaptiv teknikk: Micro (bare tale) og Multi (flere
inputmodi). Presentasjon av implementering i tilpassingsprogramvare (Aventa) og fjernkontrollapp + en
undersøkelse i ulike støyende hverdagslige lyttesituasjoner.
09.30-09.50 Hörselgångsmätningar i praktiken; verifikation av basala och avancerade
Hörapparatfunktioner - Eva Larsson, AuditData AS
Auditdata etab. 1992 (Auditbase). Presentasjon av komplett audiologisk målestasjon Primus, med spesiell
vekt på IG målinger. Forhandles i Norge av Auditdata.
09.50-10.10 Wide Band Tympanometry – Jos Huijen, Interacoustics
johu@interacoustics.com
Demo – Rumors – Case study. Presentasjon av Titan http://www.interacoustics.com/titan Ulike
applikasjoner og diagnostiske situasjoner presentert.
11.00-11.20 Dold hörselnedsättning, vad är det? - Stig Arlinger, Linköping
Samlebegrep: Hidden hearing loss – hørselstap/skade som ikke viser på rentoneaudiogrammet.

11.20-11.40 Dold hörselnedsättning? Metoder att mäta på personer med hörselproblem
trots hyggliga hörtrösklar. Björn Hagerman, Stockholm
Beskrivelse av et metodekompendium med tilhørende programvare til lydkort utgitt på KI.
Terskler: Fixed frequency Bekesy, tinnitus matching. Forward masking; PMTF
Tale i modulert støy (TImB): Hagerman OAE: TEOAE, DPOAE, SOAE (ingen programvare for lydkort)
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11.40-12.00 Hörapparatnytta för personer med dold hns - Stefan Stenfelt, Linköping

Vad händer med min röst när jag får en hörapparat? Johanna Hengen, Linköping
Stipendiatarbeid ved Lindköpings universitet. Modell for egen røst luft/ben. MarkeTrackVIII: 8% av HA
brukere opplever problem med egen stemme. Lombardeffekten. US grupper >100 ubehendlet hørselstap
og erfarne HA brukere. Instrument HHIE, Røsthandikapindeks, OVQ. Korrelasjon mellom
stemmeproblem og hørselstap.
Sammanfattning:
• Reglering av röststyrka och psykosociala röstbesvär korrelerar med självskattade hörselproblem. Vidare
analyser: Samband med faktisk nedsättning, förstärkning, typ av HA, mono/bi.
• Hörapparatanvändande påverkar upplevelsen av den egna rösten för en andel användare. Cirka hälften av
nybörjaranvändare upplever att den egna rösten låter mindre behaglig efter utprovningen.
16.20-16.40 Enkät-utvärdering av Bellman Visit Flash-systemet David Simic, Örebro
N:44/103 brukere 2012 (43%).
Antall lamper (flashmottakere): 30% har behov for flere
Funksjonalitet: 85% svarer at det ofte eller alltid virker som det skal
Symboler: 85% vet hva symbolene betyr men bare
70% kan skille mellom de ulike når det blinker Lyset i
lampene: De aller fleste er fornøyd med lyset i
lampene
Vedlikehold: 60% bytter batteri årlig, mange husker
dårlig vedr. dette.
Service: Annenhver person har hatt et servicebesøk
Generelle spørsmål: 90% opplever at det meste
fungerer som det skal og kjenner seg trygge
Fredag, 8 april 09.00-09.25 APD i
Västernorrland - Ulrik Schmidt.
Orientering om APD generelt (ICD-10:H91.9) og om virksomheten ved klinikken i Sundsvall. Begynte
med utredninger i 2012, etter inspirasjon og opplæring fra Uppsala. Pr. dato 16 barn diagnostisert med
APD. Utredning, steg 1: Tone, tale i støy, TEOAE, DPOAE, tymp, stap, BRA/ABR. Steg 2: Spørreskjema
AVWS, dichotisk test, gaps in noise, frekvensmønster, durasjonsmønster.
10.45-11.15 Val av stimuli för lyssningstester - Jonas Ekeroot, Luleå
Foredragsholder med bakgrunn fra lyd- og audioteknikk (normalthørende). Sitat: Mer kunst enn
vitenskap? PhD arbeid: Lyttetestmetodikk, valg av lydstimuli for bedømming av lydkvalitet.
Kriterier: Critical, basic audio quality (BAQ). Hva betyr kritisk? Dichotomi eller glidende skala?
Metoder: Randomized complete block design (RCBD), Balanced incomplete block design (BIBD) og
Ranking by elimination (Paired comparison)
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Høreapparatstatistikken 2016 første kvartal – side 1(6)
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Høreapparatstatistikken 2016 første kvartal – side 2(6)

Høreapparatstatistikken 2016 første kvartal – side 3(6)
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Høreapparatstatistikken 2016 første kvartal – side 4(6)
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Høreapparatstatistikken 2016 første kvartal – side 5(6)
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Høreapparatstatistikken 2016 første kvartal – side 6(6)

Høreapparatstatistikk – hele 2015 samlet
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NASUs vårmøte 2016 15. april i HLFs nye lokaler kl. 10-15
Til stede:









Arne Vik, NTAF
Håvard Ottemo Paulsen, Norges Audiografforbund
Elisabeth Svinndal, Norsk Audiopedagogisk Forening
Ingvild Ørpen, Audiologisk utvalg i NOLF
Steinar Birkeland, møteleder og referent (HLF)
Gudmund Eikli, Statped (Sak: 6 og 7 )
Marit Skatvedt, HLF (Sak: 6 og 7)
Thorbjørn Andersen, Leder i HLFs tinnitusutvalg (Sak 8)

Dagsorden:
1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2015 (Steinar Birkeland, HLF)
2. Lokal rehabilitering: Tilbud – Kommunereformen (Steinar Birkeland, HLF)
3. Hørselssentralene: Utfordringer ifm. naturlig avgang av ØNH-leger (kirurgi) (Steinar Birkeland,
HLF)
4. Ny internasjonal standard for høreapparatformidling (ISO): Oppnevning av to representanter for
Norge (Arne Vik, NTAF)
5. Audiografprogrammet: Nye retninger innen audiologien, inkludert ny symbolbruk og nye regler
for maskering (Vår Silje Mandal – meldt sykdomsforfall)
6. Statpeds rutiner for behandling og oppfølging av søknader om tjenester og meldinger om
hørselstap (Gudmund Eikli, Statped)
7. Dokumentasjonsprosjektet: Tunghørtes opplæringssituasjon (Marit Skatvedt, HLF)
8. Refusjonsregler for rehabiliteringstilbud i andrelinjen ved hyperakusis og tinnitus (Thorbjørn
Andersen, leder i HLFs tinnitusutvalg)
9. Orienteringssaker:
a. Nasjonal faggruppe for tinnitus og nedsatt lydtoleranse (Steinar Birkeland, HLF)
b. HUNT 4 (Steinar Birkeland, HLF)
c. NAS´ nordiske kartlegging – status (Steinar Birkeland, HLF)
d. Omlegginger i ExtraStiftelsen – ny profil og nye frister (Steinar Birkeland, HLF)
e. Situasjonsrapport fra Audiografutdanningen etter omorganiseringen med NTNU (Arne Vik,
Audiografutdanningen)
10. Beramming av NASUs høstmøte 2016 (Steinar Birkeland, HLF)
11. Eventuelt

Referat:
1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2015 (Steinar Birkeland, HLF)
Vedtak: Referatet godkjennes.
2. Lokal rehabilitering: Tilbud – Kommunereformen (Steinar Birkeland, HLF)
Fellesnevneren for Samhandlingsreformen, Primærhelsemeldingen og Kommunereformen, er
tydeliggjøringen av kommunens ansvar for rehabilitering. Staten jobber med en plan for opptrapping av
rehabilitering. Status på dette arbeidet er at Helsedirektoratet har oversendt planutkast til sitt departement.
Det er ikke kjent utad hva innholdet er. HLF jobber p.t. med å finansiere Ringerikeprosjektet, som skal
vise vei for heving av kompetansen på hørsel blant helsearbeidere på kommunenivå. Svar på
direktoratsøknad ventes i mai. Når HLF her er på tilbudssiden er det fordi departementet ikke har
ambisjoner om å legge frem en helhetlig rehabiliteringspolitikk.
Diskusjon: Kommunene er alt sterkt utfordret på kompetanse og kapasitet. Det er således en stor
utfordring å sikre tilstrekkelig hørselsfaglighet, også fordi det blir stadig flere akuttbehov knyttet til
aldring og ikke-audiologiske diagnoser. Ikke desto mindre trengs det kompetanse/kapasitetsstyrking på
dette området. God kommunikasjon/samhandling er også en utfordring. Hvordan dette skal skje er uklart,
så lenge det ikke finnes lovregulering som forplikter dette – f eks ut fra størrelse, evt. interkommunalt
Forts. side 23
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tilbud med mindre kommuner. Det er lite realistisk å få audiologisk kompetanse ut i kommuner i bred
forstand. I så måte er alternative tilnærminger verdt å prøve ut. For å sikre et godt hørselsfaglig innhold, f
eks i Ringeriksprosjektet, er det lurt å involvere audiologisk personell og gjerne også de audiologiske
profesjonsforeningene.
Vedtak: Tas til orientering.
3. Hørselssentralene: Utfordringer ifm. naturlig avgang av ØNH-leger (kirurgi) (Steinar Birkeland, HLF)
ØNH-poliklinikker: Det er en kjent sak at Rekruttering på ØNH-kirurgien i en årrekke har stått på stedet
hvil, noe som nå merkes pga. naturlig avgang. Dette vil bli et tiltakende problem, slik at her er det behov
for tiltak på utdannelse/rekrutteringssiden.
Diskusjon: Situasjonen er dramatisk for folkehelsen. Det er her tale om spisskompetanse på et regionalt
plan. Ansvaret ligger på avdelingsoverlegenivå. Sykehusene presses mer og mer økonomisk, slik at det er
kostnadsmessig svært tungt å gå for lange og personellmessig krevende opplæringsløp innen f eks
ørekirurgi. En mulighet, interessepolitisk, er å jobbe for sikring av øremerking av midler.
Vedtak: Tas til orientering. Følges opp på NASUs høstmøte 2016 (Audiologisk utvalg).
4. Ny internasjonal standard for høreapparatformidling (ISO): Oppnevning av to representanter for Norge
(Arne Vik, NTAF)
Det er kommet et koreansk initiativ for å utarbeide en internasjonal standard for Hearing aid fitting
management. Standard Norge er positiv til dette. Det er behov for teknisk kompetanse og
audiografkompetanse.
Diskusjon: Det er relevant for Norge å stille med representanter, om mulig også Med audiopedagogisk
kompetanse.
Vedtak: NASU oppnevner Georg Træland til norsk representant i arbeidet med internasjonal
standard. Håvard Paulsen forespør Jorunn Solheim om å være den andre norske representanten.
5. Audiografprogrammet Vår Silje Mandal): Nye retninger innen audiologien, inkludert ny symbolbruk og
nye regler for maskering (Vår Silje Mandal)
Vedtak: Saken utsettes til NASUs høstmøte pga. sykdomsforfall.
6. Statpeds rutiner for behandling og oppfølging av søknader om tjenester og meldinger om hørselstap
(Gudmund Eikli, Statped)
Utdelt PPT presentasjon. Ref. til nettside http://www.statped.no/Soknad/
Vedtak: NASU støtter opp om Statpeds arbeid for å utvikle og implementere enhetlig
strømlinjeformet søknadsbehandling, som sikrer god samhandling mellom relevante aktører med
bruker/foreldre i fokus.
7. Dokumentasjonsprosjektet: Tunghørtes opplæringssituasjon (Marit Skatvedt, HLF)
En juridisk vurdering HLF har fått frem viser at vi har for lite kunnskap på hørselshemmede barns
situasjon i f eks skolen, til å kunne saksøke eller drive interessepolitisk arbeid. Det er således behov for
mer kunnskap på barneområdet som basis for interessepolitisk rettighetsarbeid. Det er i den forbindelse
blitt gjennomført en work shop med bred faglig deltakelse, hvor kritiske faktorer ble løftet opp: Teknisk
og fysisk tilrettelegging, lærerens kompetanse/holdning og det psykososiale rundt eleven. Øystein Stette
(jurist) er blitt involvert som ressursperson ift opplæringsloven. Det legges opp til en vitenskapelig
kartlegging med innleid forsker, hvor HLF finansierer prosjektet. Det er ønskelig å knytte masterstudenter
til prosjektet. I tillegg trekker prosjektet veksler på allerede utførte prosjekt, f eks audiografutdanningens
mønsterklasseromprosjekt(www.hlf.no/monsterklasserom).
Diskusjon: Viktig satsing, som har sin parallell i internasjonal skoleforskning som gir overblikk med
påfølgende mulighetsrom for målrettede tiltak for å bedre situasjonen.
Vedtak: Tas til orientering.
8. Refusjonsregler for rehabiliteringstilbud i andrelinjen ved hyperakusis og tinnitus (Thorbjørn Andersen,
leder i HLFs tinnitusutvalg)
Tinnitusutvalget vurderer det som urimelig at HELFO ikke gir refusjon ved tinnitus sml med hyperakusis
etter henvisning. Nasjonal faggruppe for tinnitus og lydømfintlighet viser til rundskrivet fra 1997, som
senere er blitt revidert flere ganger – men har ingen klar forklaring på grunnen til denne forskjellen.
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Diskusjon: Norsk audiopedagogisk forening ser gjerne at tinnitus skal omfattes av refusjonsordningen i
folketrygden. Foreningen foreslo for NASU å opprette den nasjonale gruppen for tinnitus og nedsatt
lydtoleranse for å øke oppmerksomheten rundt manglende tjenestetilbud. I dag får man tinnitus-takst på
sykehus ved TRT, og for private ØNH som får dekket tilpasning på masker men ikke oppfølging. En
sannsynlig forklaring på ulikheten er at tinnitusgruppen er stor i volum og dermed en potensielt dyr
gruppe å tilby refusjon for sml med hyperakusisgruppen. En utfordring i dag er at nyere og effektive
metoder, f eks kognitiv terapi, i liten utstrekning tilbys tinnitusrammede. Det er i dag ikke enighet om det
gode pasientforløp ved tinnitus, selv om det er klart at fastlegen skal spille en viktig rolle. En mulighet er å
bruke LMS, men dette er en forankring hos en aktør med varierende tilbud i tillegg til at LMS-dekningen
varierer. Ved å dokumentere at f eks audiopedagogene har noe å bidra med i tinnitusrehabiliteringen, går
det an å fremme interessepolitiske krav overfor myndighetene.
Vedtak: Tas til orientering.
9. Orienteringssaker
a) Nasjonal faggruppe for tinnitus og nedsatt lydtoleranse (Steinar Birkeland, HLF):
Brukergruppen er ikke homogen, og uten skikkelig utredning i det offentlige helsevesenet (som
foreslått i 2005-rapporten), shopper tinnitusrammede tilbud uten klare mål. Vedtak: NASU
stiller seg bak Nasjonal gruppe for tinnitus og nedsatt lydtoleranses arbeid med å
iverksette 2005-rapporten om tinnitusbehandling.
b) HUNT 4 (Steinar Birkeland, HLF): OppdateringsEpost fra Bo Engdahl ved Nasjonalt
folkehelseinstitutt: «Som jeg sagt tidligere ligger det sterke føringer fra HOD om
gjennomføring av hørselsprosjektet innenfor rammen av de tildelingene som er gitt til HUNT
via FHI men at HUNT i utgangspunktet ikke budsjettert med at tildelingen fra HOD skal dekke
hørselsundersøkelsen. Stami har nettopp fått bevilget 1,2 millioner fra NHOs arbeidsmiljøfond
til hørselsundersøkelsen i HUNT 4! Med alt bidrag fra Stami og FHI så mangler prosjektet nå
5,7 millioner før datainnsamlingen, med budsjett på i overkant av 10 millioner, er fullfinansiert.
Aktuelle søknader for ytterligere driftsmidler er søknad om helseprosjekt i Ekstrastiftelsen til
høsten samt søknad til NFR programmet bedrehelse til neste vår. Uansett hvordan HUNT/HOD
løser dette så ser jeg optimistisk på at det skal gå i havn. I verste fall vil vi måtte redusere
omfanget av undersøkelsen, noe jeg ugjerne vil.»
c) NAS´ nordiske kartlegging – status (Steinar Birkeland, HLF): Claes Møller opplyser i Epost at
det snarlig vil bli lagt ut nasjonale rapporter samt en oppsummerende artikkel på NAS´
hjemmeside: www.nas.dk
d) Omlegginger i ExtraStiftelsen – ny profil og nye frister (Steinar Birkeland, HLF): Extraspillet
er blitt overdratt til Norsk tipping som følge av EU-tilpasning. Extra har ellers slått sammen
søkeområdene Forebygging og Rehabilitering til Helse. Forskning videreføres, men med
åpning for frikjøp i tillegg til phd/post.doc. Innen alle områder ønskes det flere søknader som
tar opp i seg samhandling, lokalt helsearbeid og brukermedvirkning. Nye søkefrister for HLF:
Forskning 1. juni – Helse 15. mars og 15. september. Overordnet, sett fra HLF: FoU i
hørselssektoren drives frem etter evne av HLF, men også profesjonsforeningene må bidra i
arbeidet med å utfordre driftsspøkelse som vokser seg større i tak med økt press på klinikker og
andre kategorier tjenesteleverandører.
e) Situasjonsrapport fra Audiografprogrammet etter omorganiseringen med NTNU (Arne Vik,
Audiografprogrammet): Audiografprogrammet heter Audiologi (AUD), etter omorganiseringen
med NTNU: AUD er foreløpig (inntil 1. januar 2017) organisert inn i et institutt med 80
ansatte, og som i tillegg omfatter ergoterapi, fysioterapi og radiografi. Det skal konstrueres et
nytt helsefakultet ved sammenslåing av institutter fra de tidligere høyskolenes fakulteter og
NTNU Medisinsk fakultet. Ergoterapi vil imidlertid ikke være på nevromedisin, da de vil sogne
til samfunnsmedisin – det er således p.t. uavklart hvordan omorganiseringen endelig skal
formgis. Dette er p.t. under utvikling, og avklares endelig høsten 2016.
10. Beramming av NASUs høstmøte 2016
Vedtak: 11. November 2016 kl 10-15 HLF Brynseng
11. Eventuelt
Ingen saker.
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Bare noen få ord om:

 at i tillegg til NAS 12.-14. sept. (se flyer i forrige NL) så skal vi i NTAF arrangere
eget kurs på Rikshospitalet etter tradisjonelt opplegg 14. og 15. november. Jon Ø
jon.oygarden@ntnu.no vil gjerne ha forslag til tema/innslag. Se også styresak 7
 at Jan Erik Israelsen, som har vært med i NTAF siden starten og også hatt diverse
verv, også i styret – har pensjonert seg fra sin stilling som audiofysiker ved
hørselssentralen i Bodø. Vi ønsker lykke til med retretten!
 at SAS (Svenska audiologiska sällskapet) arrangerer Audiologisk Dag 2016 den
21. november i Göteborg. Meir på http://www.sasaudio.se/
 at høreapparatstatistikken i pairutgaven av NL107 var feil. Feilen er rettet i
nettutgaven: http://n-t-a-f.org/nl107.pdf

Fra NTAF NL nr. 43 juni 1999
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