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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  Høreapparater 
Audiometriutstyr  CI -Baha 
Tilpasningsutstyr for høreapparater  Tekniske hjelpemidler 
  Audiometri 
AurisMed AS   
Høreapparater  OTICON AS  
Tekniske hjelpemidler   Høreapparater 
  Tekniske hjelpemidler 
Comfort Audio AS   
Tekniske hjelpemidler  Sonova Norway AS 
  Høreapparater 
GEWA AS  Tilbehør til høreapparater 
Høreapparater  Tekniske hjelpemidler 
Tekniske Hjelpemidler   
  SIVANTOS AS  
GN RESOUND AS  Siemens Høreapparater 
Høreapparater  Høreapparater 
Tekniske hjelpemidler   
Audiometriutstyr  VESTFOLD AUDIO AS 
  Hørselstekniske hjelpemidler 
MEDUS AS  Varsling hjem og arbeid 
Høreapparater  Stemmeforsterkere 
Tinnitusprodukter  Samtaleforsterkere 
  Lydanlegg/skoleanlegg 
   
NTAF WEB-SIDE:  www.n-t-a-f.org   
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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 

 
Referat fra styremøte mandag 14. november 2016 kl. 1100 

Rikshospitalet (før årsmøtet) 

 Tilstede: Arne Vik, Marte Myhrum, Jon Øygarden, Olav Kvaløy,  
 Marit Pederdsen 
 
 

SAKSLISTE  
 

1. Referat fra telefonstyremøte 6. september 
Godkjent - ingen anmerkninger 
 

2. Saker behandlet pr. epost siden sist? 
Ingen  

3. Gjennomgang av sakliste til årsmøte (Arne) 
Standard sakliste som brukt på tidligere årsmøter 
Arne forhåndsforespørrer personer til møteledelse og referering 
Virksomhetsberetning: Se 4. 
Regnskap: Se 5. 
Kontingent; uforandret 100/5000 
 

4. Gjennomgang av virksomhetsberetning (Arne V) 
Oppdatert og korrigeres under behandlingen og ferdigstilles på neste styremøte 
 

5. Gjennomgang av revidert regnskap 2015 og hittil 2016 (Marte M) 
Revidert regnskap 2015 og økonomioversikt 2016 klar 
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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 

 
Referat fra telefonstyremøte tirsdag 6. des. 2016 kl. 1530 
Tilstede: Arne Vik (ref), Marte Myhrum, Jon Øygarden, Kjell Grøndahl,  
Olav Kvaløy og Marit Pedersen. Forfall: Helge Abrahamsen 
 

1. Gjennomgang av referat styremøte før årsmøtet 14. nov. 
Godkjent uten endringer   

2. Oppfølgingssaker etter årsmøtet (Alle) 
a. Endelig virksomhetsberetning 

Korrektur + justering av medlemstall 
b. Årsmøtereferatet m/referansegrupper 

Klasseromsakustikk og undervisningsutstyr 
(Helge Abrahamsen, Geir Blesvik, Olav Overvik) 
Styret etterspør uttalelse som gjengitt i referatet, for videresending til NASU før evt. 
videre ekspedering til NAV og KD 
Taleaudiometri 
(Kjell Grøndahl og Arne Vik) 
Kjell ferdigstiller tidligere bearbeidede forslag til symboler og sender rundt på 
sirkulasjon før videresending til NASU, evt. publisering i Audiografen og NL. 
Kan promoveres sammen med norsk  ISO 8253-1 Rentoneaudiometristandarden der 
symbol er angitt. (oppfølging av NASU møte 11. november, sak 9) 

3. Styresaker behandlet på epost  
Ingen 

4. NASU møte 11. november (Arne) 
Referat gjennomgått og tatt til orientering 

5. EU-17 Gardermoen (Olav, Marit) 
Komitemøte nettopp avholdt. Tema: Framtiden 
To parallelle sesjoner (foreningsuavhengige) torsdag 1430-1730 á 5 foredrag 

6. Tanker om NTAFs framtid (Arne) 
Helge og Arne fratrer kommende årsmøte og Olav og Marte oppfordres til å rekruttere til 
innsats i NTAF fra hhv. SINTEF og Rikshospitalet. Evt. strategi om nærmere tilknytning 
til Norsk akustisk selskap? 

7. Styremøter og kurs årsmøte 2017 
Forslag: 6. april styremøte under STAF Göteborg 
13. juni, 5. september, 7. november: Telefonmøter kl. 1530 
9. november styremøte og årsmøte under EU-17, Gardermoen 
Møteinnkalling på Outlook? 

8. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org  (Arne V) 
NL109 kommer før jul 

9. Orienteringssaker 
a. Ralph Greisiger, Rikshospitalet, disputerer 19. desember 

http://www.n-t-a-f.org/
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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
VIRKSOMHETSBERETNING FRA STYRET 2016 
 

Styret har også i 2016 hatt få saker. Bortsett fra styremøtet i forbindelse med STAF i Sundsvall (NTAF 
opprettholder tradisjonen med å tilby hele styret m/varamedlemmer deltakelse) har styremøter foregått på 
telefon. Det er avholdt 6 styremøter. NASU aktiviteten har tatt seg ytterligere opp.  

 Arne Vik deltar som representant i NASU (Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg) 
 Olav Kvaløy og Marit Pedersen er fortsatt NTAFs representanter i arrangementskomitéen for felles 

etterutdanningskurs (2017) 
 Jon Øygarden, Georg Træland og Olav Kvaløy er audiologieksperter i nasjonal og internasjonal 

standardisering  
(Støttet av NTAF) 

 Medlemsundersøkelse om deltakelse på kurs 
Medlemsstatus (nederst til høyre på medlemsoversikten) 

- Firmamedlemmer: 11 - Personlige medlemmer 83, derav 14 seniormedlemmer 
Deltakelse - representasjon: 

- Standardisering –  
o IEC TC29 WG 13, København, 2 ganger, (Jon Øygarden) 
o Standard Norge, Akustikkutvalget, mars og november. (Jon Øygarden) 
o NEK, Jon Øygarden valgt til komiteleder i NK29 Elektroakustikk 
o Nasjonal faggruppe tinnitus (Georg Træland) 
o ISO Ny WG med utgangspunkt i NS-EN15927-2010 Høreapparattilpassing (G. Træland) 
o CEN-møte i London i april (Olav Kvaløy), standardisering av hørselvern 

- STAF Sundsvall 6.-8.april (Arne Vik, Jon Øygarden, Helge Abrahamsen) 
- 2 NASU møter 15. april og 11. nov (Arne Vik) 
- DTAS årsmøte og kurs i Vejlefjord 9.-10. sept. (Kjell Grøndahl og Jon Øygarden) 
- NAS kongress i Trondheim 12.-14. sept. Styremedlemmer som ikke er med i arr.komm. 
- NAS Årsmøte 2016 Trondheim 12. sept. (Arne Vik) 

Reisestøtte: 
- Arne Vik, Granlibakken IHCON (ca. 9k) 
- Georg Træland, Granlibakken IHCON (ca. 11k) 
- Olav Kvaløy, Granlibakken IHCON (ca. 11k) 
- Jon Øygarden, Granlibakken IHCON (ca. 9k) 

Uttalelser 
- Høringsuttalelse om 1) Screening av hørsel hos nyfødte 2) Hørselsutredning hos  

barn 0-3 år (Ole Tvete, Georg Træland, Kjell Grøndahl, Marit Pedersen) 

Webside - internett 
- N-T-A-F.org er en viktig informasjonskanal til våre medlemmer og andre interesserte. Oppdateringen 

er godt ivaretatt av vår webredaktør, Oddbjørn Arntsen. Medlemsstoff er utlagt på de 
passordbeskyttede medlemssidene. Vi forsøker å oppdatere websiden kvartalsvis. 

NTAF Newsletter 
- NL har variabel tilgang på stoff. Regulariteten er opprettholdt med 4 nummer pr år. 

Annonseinngangen er stabil, men noe mindre enn tidligere år. PDF utgave på nett er tilgjengelig 
samtidig med papirutgaven. Medlemmer oppfordres til å påvirke potensielle annonsører. 

 
Oslo 14. nov. 2016 
Styret v/Arne Vik, Marte Myhrum, Helge Abrahamsen, Jon Øygarden og Kjell Grøndahl 



 
10 

 
 

 



 
11 

 
NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 
Regnskap 2016 – foreløpig (sep-2016) 

 
Resultatrekneskap 2016 2015 
Driftsinntekter 

  Kurs/årsmøte  -     7 492,50  
Felleskurs  121 458,00   -    
Medlemskontingent  50 300,00   65 500,00  
Newsletter/web  42 500,00   40 500,00  
Støtte standardisering  -     12 000,00  
Diverse   -     -    
Sum driftsinntekter  214 258,00   125 492,50  

   Driftskostnader 
  Kurs/årsmøte  10 582,00   57 410,20  

Felleskurs  45 223,00   2 932,00  
Medlemskontingent  1 182,06   -    
Newsletter/web  5 944,00   14 501,00  
Støtte standardisering  5 979,00   20 872,00  
Diverse  -     500,00  
Reisestøtte/stipend  40 360,38   48 379,00  
Styrearbeid  109 073,61   40 126,65  
Sum driftskostnader  218 344,05   184 720,85  

   Driftsresultat  -4 086,05   -59 228,35  
Finansinntekter  -752,00   6 697,74  
Årsoverskot/årsunderskot  -4 838,05   -52 530,61  

   Balanse     
Omløpsmidlar 

  Brukskonto  52 017,60   55 907,58  
Kapitalkonto   377 034,46   377 034,46  
Sum omløpsmidlar  429 052,06   432 942,04  

   Eigenkapital 
  Inngåande balanse 01.01.  432 942,04   485 472,65  

Årsoverskot/årsunderskot  -4 838,05   -52 530,61  
Sum eigenkapital pr. 31.12.  428 103,99   432 942,04  

 
      
Marte Myhrum     Arne Schiager 
Kasserer      Revisor 
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Hilsen fra Jan Erik via Arne (Skrevet for Audiografen) 
 
Audiografen inviterte NTAF til å skrive noen ord om Jan Erik i forbindelse med at han nå slutter etter et langt og 
innholdsrikt yrkesliv som audiofysiker. Vi synes dette var en utmerket foranledning til å invitere han til vårt kurs på 
Rikshospitalet 14.-15.november for å gi til beste noe av sitt utrettelige bidrag til å bringe norsk hørselsomsorg 
framover. Dette er et forsøk på å gjenfortelle noe fra Jan Eriks innholdsrike og underholdende foredrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interessen for audiologien begynte ved utdannelsen på NTH da professor Asbjørn Krokstad 
foreleste om det fantastisk interessante organet som cochlea er. Interessen ble forsterket da det på 
syttitallet kom en støymelding som bar bud om at det kanskje kunne finnes arbeid i denne 
bransjen. 
Dette førte til jobb som audioingeniør på Skådalen skole, etter Arne V. som nettopp hadde sluttet 
for å begynne på Rikshospitalet. Her ble Jan Erik kasta rett inn i en tegnspråkverden og en 
oppgave med å kurse 20 studenter fra audiopedagogutdanninga om høreapparat! Mange hyggelige 
minner knytter seg til turer på skolebesøk sammen med audiopedagog Siri Skollerud. På Skådalen 
oppsto også søt musikk da Jan Erik traff sin Bjørg, som han ennå er gift med. 
I 1981 begynte mange kamerater å flytte ut fra Oslo og det fantes en nyopprettet ingeniørstilling i 
Bodø, delt mellom skoleverket og sykehuset. 
Hørselssentralen i Bodø var relativt ny og Rikshospitalet hadde vært modell for mange 
audiologiske klinikker. Overleger som hadde vært der i opplæring tok med tegninger og ideer 
hjem. Slik oppsto det sterke hørselsmiljø og nye hørselssentraler både i Bodø, Namsos, Ålesund 
og Arendal med tilhørende audiopedagogiske tilbud for barn. I Bodø var det Hærnesveien skole, 
som delte på audiofysikerstillingen med hørselssentralen, fordi rektor der så at mye var ugjort 
innen teknisk sektor i skoleverket. Overlege Åge Rypdal, og ikke minst hans kone, Berit var 
drivende krefter på hørselssentralen. Berit var også blant stifterne av Norsk Audiografforbund. 
Å komme fra Skådalen og til Bodø var på mange måter som «å komme til himmelen». Ingeniør 
og reiselærere i ambulante tjenester medførte mye reising med Twin Otter. De ble mottatt av lokal 
representant fra PPT og kjørt rundt til de ulike skolene. Ingeniøren tok seg av utstyr og utredet 
akustiske forhold, mens reiselæreren tok seg av elevene. Etter noen år borte fra hjemfylket ble Jan 
Erik veldig godt kjent i Nordland.  
 
 
 
 
 
 
Åge Rypdal var som ØNH lege mer enn vanlig interessert i audiologi. På hørselssentralen var bl.a. 
et stort audiometrirom med plass til pasientseng, men rommet var fylt med utstyr fra Bruel 
&Kjær, bl.a. for måling av multifrekvenstympanometri. Det var et sammensurium med flere 
tannhjul, wirer, ledninger, pumpe og en luxolampearm for pasienttilkoblingen. Rypdal interesserte 
seg også for måling av ørets absolutte impedans og allierte seg med en matematiker og 
programmerer som lagde modeller og gjorde beregninger. Dette berettet Rypdal om på vår- og 
høstmøter for ØNH legene, og de satt og lyttet, tilsynelatende interessert «uten å forstå en døyt» 
(sit. Ole T.). Rypdal var også den første i Norge som kjøpte utstyr for audiometriske 
hjernestammemålinger, og Ole Tvete var der oppe for å lære. 

Et par flashback først: 
De første tankene Jan Erik fikk, da han ble bedt om en gjennomgang, gikk tilbake til 
starten som audiofysiker i Bodø i 1982, der han kalibrerte audiometer med fil og 
Araldit! Enda et minne dukket opp fra en av audiofysikkens fedre, Bertil Johansson, da 
han på et foredrag i Bergen tilkjennega sin tydelige skepsis mot CI: «Som å forsøke å 
reparere et tv ved å slå 8 tomms spikre inn i bakveggen.» 
 

En av mange anekdoter fra reiselærerlivet 
Under en reise på Helgelandskysten skulle de besøke en skole på en liten øy innerst 
inne i en fjord. Skolen var også liten og fådelt og rektor selv bodde på kvisten oppe på 
loftet. Da de skulle reise viste det seg å bli noe kluss med transporten, men rektor var 
ikke snauere enn at han ba de opp til seg og laget middag til gjestene som ble 
«akterutseilt». 
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Det ble tidlig oppretta ordning for montering av tekniske hørselshjelpemiddel, med et montørnett 
rundt omkring i Nordland og hørselssentralen som rekvirent. Da hjelpemiddelsentralen ble 
etablert overtok de hele systemet for montering av tekniske hjelpemidler. 
Jan Erik engasjerte seg etter hvert i tinnitusområdet og gikk på kurs om TRT og fikk i stand et 
tilbud ved Nordlandssykehuset med bl.a. mestringskurs for pasienter. 
En annen interessant arbeidsoppgave var pasientsystemet Auditbase med implementering av 
lokale stasjoner hos frittstående ØNH leger rundt omkring, som bl.a. tilpasset høreapparat som 
Nordlandssykehuset var oppgjørskontor for. Sykehuset fikk inn data fra legene og hadde full 
oversikt over høreapparatene i fylket. 
I sin litt ensomme tilværelse som audiofysiker på en hørselssentral opplevde Jan Erik NTAF som 
en velsignelse. I foreningen satt han som kasserer i 9 år og hadde også mange andre tillitsverv, 
bl.a. som medlem i referansegruppe om rehabilitering sammen med Arne V. og Georg. T. Den 
utrettelige innsatsen Jan Erik har stått for i denne sammenhengen er i seg selv verdt en egen 
omtale, med årelange «kamper» mot system om myndigheter, som dessverre ga få resultat. 
Sånn sett beveget Jan Erik seg mer og mer vekk fra ingeniørfaget og over til rehabiliteringsfaget 
og la ned en stor innsats for hørselsrehabilitering i Helse nord. Han ble fortalt fra en ansatt hos 
fylkeshelsesjefen at det var så som så med entusiasmen over hans skriftlige henvendelser, og hver 
gang det kom brev fra Israelsen var det loddtrekning om hvem som skulle saksbehandle det! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fikk anledning til å avbilde «pensjonisten» da han tradisjonen tro spiste middag i Oslo etter 
årsmøtet i NTAF på Rikshospitalet. 

Til slutt en liten hjertevarmer:  
Jan Erik traff ei dame med barnevogn som stoppa han på gata i Bodø. Ei dame som han 
hadde tilpasset høreapparat til. Ikke bare for henne, men mange familiemedlemmer, både 
før og etter. Ho kom fra Italia der de hadde feiret 60 årsdag for faren. Da hun takka faren 
for alt han hadde gjort og fulgt opp bl.a. på hørselssentralen, sa faren: «Takk ikkje meg, 
men takk hanj Israelsen på hørselssentralen i Bodø!» 
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Høreapparatstatistikken 2016 tredje kvartal – side 1(6) 
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Høreapparatstatistikken 2016 tredje kvartal – side 2(6) 
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Høreapparatstatistikken 2016 tredje kvartal – side 3(6) 
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Høreapparatstatistikken 2016 tredje kvartal – side 4(6) 



 
22 

 

 



 
23 

 
 



 
24 

  

 
  



 
25 

 

 
 
Hva vet du om HLF? 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er verdens største hørselsorganisasjon og Norges 
største organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse. HLF jobber hele tiden opp mot 
politikere og myndigheter med et mål for øyet; å gjøre hverdagen enklere for landets 
hørselshemmede, og forebygge hørselstap i befolkningen.  

 62.500 medlemmer 

 19 fylkeslag og 200 lokallag 

 600 likepersoner som deler sin erfaring og kunnskap med 
andre i samme situasjon 

 1500 tillitsvalgte 

 HLFU – for personer under 35 år.  

 Eier HLF Briskeby som er en videregående skole og et 
kompetansesenter for hørselshemmede. Tilbyr mestringskurs 
for bl.a. tinnitus og ménièrerammede, CI og yrkesaktive.   

Mange medlemsfordeler: 
 HLFs erstatningsavtale for høreapparat 

 Rabatter på batterier og andre hørselsrelaterte produkter 

 Fagbladet Din hørsel 

 Advokathjelp 

 Rabatter og spesialtilbud bl.a hos Tryg, Fjordkraft, Circle K 
Norge og Radisson Blu 

 Kurs arrangert av HLF 

 

Høreapparatstatistikken 2016 tredje kvartal – side 5(6) 
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Høreapparatstatistikken 2016 tredje kvartal – side 6(6) 
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UTDRAG AV REFERAT NASUS HØSTMØTE 2016   
11. november 2016 kl. 10-15, Brynsveien 13, Oslo 
 
Arne Vik, Håvard Ottemo Paulsen, Elisabeth Svinndal, Ingvild Ørpen,  
Steinar Birkeland (møteleder og referent) + sakspresentører fra HLF 

1. Godkjenning av referat fra NASUs vårmøte 2016, Steinar Birkeland, HLF  
2. Nordisk råd – beslutning om felles nordisk hørselsstatistikk, Roar Råken, HLF 

Ministerrådet i Norden godkjente inneværende høst Velferdsutskottets forslag om en 
strategi for hørsel, å styrke hørselskompetanse overfor eldre lokalt, sikre felles nordisk 
statistikk («ta frem jamförbar statistik» innen hørsel og syn) og arrangere konferanse 

3. Statsbudsjettet 2017 og 2018, Merete Orholm, HLF 
I 2017-busjettet er HUNT 4s hørselsdel en viktig sak. Tolkeområdet og opptrappingsplan 
for rehabilitering og habilitering er også aktuelle saker. 

4. Hjelpemiddelutvalget, Merete Orholm, HLF 
Hjelpemiddelutvalget skal levere sin innstilling ved årsskiftet. Målet er en helhetlig 
gjennomgang av hjelpemiddelområdet. 
https://www.regjeringen.no/no/dep/asd/org/nemnder-styrer-rad-og-utvalg/midlertidige-
nemnder-rad-og-utvalg/hjelpemiddelutvalget/id2507177/  

5. Oppfølging av Stortingets behandling av Meld St. 26 (2014-2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste - Refusjon for utgifter for tilpasning og justering av 
høreapparat hos audiograf, Merete Orholm/Steinar Birkeland, HLF 

Primærhelsetjenestesaken: … styrking av hørselsfaglig kompetanse i kommunene 
Refusjonssaken: Helsedepartementet … bruker- og profesjonsforeningene om styrking 
tilbud 

6. Hørselssentralene: Utfordringer ifm. naturlig avgang av ØNH-leger (kirurgi),  
Ingvild Ørpen, Audiologisk utvalg ØNH 

Helseforetakene har tatt grep på å sikre utdanningsopplegg 
7. Nasjonal faggruppe for tinnitus og nedsatt lydtoleranse – mandat og rolle, Steinar 

Birkeland, HLF 
NASU oppfordrer den nasjonale faggruppen for tinnitus til å jobbe ut mot 
hørsels¬sentralene for å få økt fokus på tinnitusbehandling, og komme tilbake til NASU 
med et strategisk opplegg med tanke på politisk påvirkning og eventuell retningslinje 

8. Ny internasjonal standard for høreapparatformidling (ISO) – Status, Arne Vik, 
NTAF 

Georg Træland og Erik Harry Høydahl er norske representanter oppnevnt av NASU. 
Arbeidet startet opp inneværende høst. 

9. Studieprogram for audiologi: Nye retningslinjer innen audiologien, inkludert ny 
symbolbruk og nye regler for maskering, Arne Vik, Studieprogram for audiologi 
NTNU 

I Audiografen 2/2015 er dette blitt opplyst tilstrekkelig. Standard for rentoneaudiometri 
luft/ben 8253-1 vil nå bli oversatt til norsk 

https://www.regjeringen.no/no/dep/asd/org/nemnder-styrer-rad-og-utvalg/midlertidige-nemnder-rad-og-utvalg/hjelpemiddelutvalget/id2507177/
https://www.regjeringen.no/no/dep/asd/org/nemnder-styrer-rad-og-utvalg/midlertidige-nemnder-rad-og-utvalg/hjelpemiddelutvalget/id2507177/
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10.  NTNU-prosjekt 2022, Arne Vik, Studieprogram for audiologi NTNU 
Organisering av strategisk prosjekt med sikte på etablering af nasjonalt audiologisk sendter 
i Trondheim 2022. Prosjektet tas med inn i den fulle fusjonen med NTNU frå 1.1.17.  

11.  Dokumentasjonsprosjektet – hørselshemmede barn og opplæring, Marit Skatvedt, 
HLF 

behov for å kartlegge situasjonen for hørselshemmede barn og opplæring – 
dokumentasjons-prosjekt: teknisk tilrettelegging, fysisk tilrettelegging, lærerkompetanse 
og psykososial helse. Kunnskapsoppsummering med påfølgende rapport.+  
spørreskjemaundersøkelse blant HLFs medlemmer 

12.  Retningslinjer for hørselsscreening av barn, Marit Skatvedt, HLF 
Retningslinjen for hørselsscreening er nå fullført: «Nasjonal faglig retningslinje for 
screening av hørsel hos nyfødte» (Helsedirektoratet). Vider arbeid med en ny høring på 
hvordan særlig helsestasjonene skal følge opp hørsel. 

13.  EFAS-møte, Cork, september 2016, Arne Vik, NTAF 
EFAS er en sammenslutning av europeiske audiologiske foreninger representert ved en 
person pr «national body». I Norge er det NASU. Arne Vik er p.t. norsk representant. 
Møtet ble i hovedsak brukt til å endre regelverk, bl.a. Epostavstemning. www.efas.ws 
Kommende EFAS kongress i Interlaken i Sveits 7.-10. juni https://efas2017.congress-
imk.ch 

14.  FoU-prosjekter i hørselssektoren – rundebordsamling, Steinar Birkeland , HLF 
Betydelige FoU-behov i sektoren. Det er mulig å lage en rundebordssamling med basis i 
pågående prosjekt, f.eks. modellprosjektene i Ringerike (opplæring av helsepersonell i felt) 
og Setesdalen (audiologisk satelittklinikk i Evje). Formålet er å inspirere til nye 
utviklings¬prosjekt, med sikte på å få frem nye prosjektsøknader til særlig ExtraStiftelsen 
Siste: NTNU/HLF arrangerer rundebordssamling på HLF 9. februar 

15.  Evt. 
a. NASUs vårmøte 2017: Vårmøtet 2017 berammes til 27. april kl. 10-15 i HLFs 
lokaler, Brynsveien 13, Oslo – saker meldes tidligst mulig inn fra 
medlemsorganisasjonenes styrer.  

http://www.efas.ws/
https://efas2017.congress-imk.ch/
https://efas2017.congress-imk.ch/
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Bare noen få ord om: 

 at  vi prøver å få NASU referatene inn på n-t-a-f.org medlemssidene 
 at du husker vel passordet: Gordon og klikk utenfor ruta! 

 
Fra NTAF NL nr. 45 des 1999 
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NTAF - Styre   2015 → 2016  
   

Arne Vik,  leder   
Program. for audiografutdanning Tlf: A: 73559351 
IHV - FHS - HIST - Postboks 2320 Mobil: 92203614 
7004 TRONDHEIM  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. Tlf: A:57016284 
Steinanvn 12 Mobil 90171504 
6800 FØRDE helge.abrahamsen@nav.no 
   
Kjell Grøndahl , styremedlem - 
annonseansvarlig  
Høresentralen Tlf: A: 55972686 
Haukeland Universitetssjukehus Mobil: 46824412 
N-5021 BERGEN. kjell.groendahl@helse-bergen.no 
   
Jon Øygarden,  styremedlem  
Program. for audiografutdanning Tlf: A:73559176 
AHS - HIST - Postboks 2320 Mobil: 92613883 
7004 TRONDHEIM  jon.oygarden@hist.no 
   
Olav Kvaløy, 1. varamedlem  
SINTEF IKT Tlf: A:73592636 
 Mobil 98245170 
7465 Trondheim olav.kvaloy@sintef.no 
   
Marit Pedersen, 2. varamedlem   
Høresentralen, St. Olavs Hospital HF Tlf: A:72575408 
Postboks 3250 Sluppen Mobil: 91127498 
7006 Trondheim  marit.pedersen@stolav.no  
   
NTAF - Newsletter  Redaktør:  Arne Vik 

mailto:arne.vik@trygdeetaten.no
mailto:helge.abrahamsen@nav.no
mailto:jon.oygarden@hist.no
mailto:marit.pedersen@stolav.no
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