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 MEDLEMMER  

   
Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for 
det økonomiske bidraget som støttemedlemmene 

har gitt til driften av foreningen. 
   
Audio Consult AS  GN RESOUND AS 
Tekniske hjelpemidler   Høreapparater 
  Tekniske hjelpemidler 
Audiotronics AS  Audiometriutstyr 
Høreapparater   
Audiometriutstyr   
REM og IG måleutstyr  MEDISAN AS 
  Høreapparater 
AurisMed AS  Tekniske hjelpemidler 
Høreapparater  Audiometriutstyr 
Tekniske hjelpemidler    
  OTICON AS  
  Høreapparater 
Beltone Norge  Tekniske hjelpemidler 
Høreapparater   
Tekniske hjelpemidler  PHONAK AS 
  Høreapparater 
BRÜEL & KJÆR  Tekniske hjelpemidler 
Utstyr for måling av lyd,  Audiometriutstyr 
vibrasjon, termisk komfort  Audiometrirom  
og signalanalyse   
  STARKEY NORGE AS 
GEWA AS  Høreapparater 
Høreapparater   
Tekniske hjelpemidler  VESTFOLD AUDIO AS 
Audiometriutstyr  Tekniske hjelpemidler 
   

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

Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 

Referat telefonstyremøte onsdag 5. september 2007 1430-1530. 
Tilstede: Arne Vik, Oddbjørn Arntsen, Kjell Grøndahl, Ole Tvete og Geir Blesvik. 
 

1. Gjennogang av referat styremøte 06.06.07 – (Helge) 

2. Status EU-07. (Kjell/Oddbjørn)  
Møte i praktisk komite 21/8, de fleste ting falt på plass under dette møtet. NTAF dekker sine 
styremedlemmers utgifter fullt ut. Styremedlemmene melder seg på selv og ber om regning 
sendt NTAF ved Oddbjørn til hans privatadresse: 
Oddbjørn Arntsen, Frognervn 10,  2016  Frogner 

3. Nordisk Lærebok i Audiologi. (Arne)                                                                      
Arne har fått prøveeksemplar fra forlaget. Omtale kommer i Newsletter, foreslår kjøp av 50 
eksemplar for utdeling til alle aktive medlemmer på årsmøtet.                                                                      
Vedtak: Kjøper inn 50 stk. 

4. Anmodning om refusjon av reisestøtte fra NEK. (Arne)                                       
Arne har skrevet brev med anmodning om deling av utgifter til standardiseringsmøter der Einar 
har deltatt. Kravet er på 2918 kroner. 

5. NAS årsmøte i Stockholm 14. september. (Arne)                                                     
Arne kan reise.                  
Vedtak: Arne reiser. 

6. Samarbeid med STAF om nest STAF møte Härnösandområdet (Arne)             
STAF-08 arrangeres 9-11 april 2008. Foreslår at vi tar årsmøtet i Härnösand og at vi prioriterer 
søknader for de som vil reise etter gjeldende regler. Kjell kan være med i felles svensk/norsk 
programkomite 
Vedtak: Forslaget legges fram for årsmøtet. 

7. NTAF Statuttendringer – medlemskap – ny frist (Ole)                                    Forslag om 
endringer/justeringer fra Ole og Olav sendes på sirkulasjon i styret før det kunngjøres i 
Newsletter og legges fram for årsmøtet. – se også pkt. 10 

8. Orienteringssaker          
 - HA formidlingen. (Arne) Foreslår innlegg på EU med SHdir og fl.  
 - Oddbjørn begynner i ny jobb i NAV Drift og utvikling, innkjøpskontoret 17. september  
   og har permisjon fra Skådalen i 6 mnd. 

9. Newsletter – www.n-t-a-f.org (Arne/Oddbjørn)      
Annonser. (Geir) Geir har satt ny rekord med 14 annonser som kommer i NL.     
Oppdaterte medlemslister er lagt ut. 

10. Eventuelt                                               
Innkalling til årsmøte (8 ukers frist) ansees oppfylt ettersom det har stått i på vår hjemmeside i 
programmet for kurset. 
Medlemskapsproblematikken æresmedlem kontra seniormedlem evt. utvidelse av 
medlemskapskriterier legges fram for årsmøte som tar stilling til fremdrift av statuttendringene. 

     
Neste møte blir på Hell 24. oktober kl 17.  
 



 
4 

NORDISK LÆREBOK I AUDIOLOGI 
Endelig er den her, den nordiske læreboken i audiologi, på 500 sider. Først må vi gi en honnør til 
de som satte seg fore dette prosjektet. Lidéns bok i audiologi fra 1975, som kom i ny utgave i 
1985, har vært den eneste i sitt slag på et nordisk språk. Vi forstår, når vi ser omfanget, at 
redaksjonskomiteen underveis mang en stund lurte på, og kanskje også angret, hva de hadde gitt 
seg ut på. Forhåpentligvis er dette tilbakelagt, nå som boken foreligger og de kan glede seg over 
resultatet. Gratulerer med innsatsen! 
Jeg har hatt gleden av å vise den for kolleger som arbeider i tilgrensende fagfelt og de er imponert. 
For alle oss som er ”halvstuderte røvere” uten noen formell audiologisk bakgrunn fyller boken et 
lenge følt behov. Det er vi som i forordet beskrives med ”..andre går inn i det audiologiske 
arbeidet fra sin grunnutdannelse og tilegner seg sine audiologiske kunnskaper mer eller mindre 
på egenhånd og under veiledning av mer erfarne kolleger”.  
De fleste medlemmene av NTAF kommer inn under denne gruppen, og lærestoffet i boka utgjør 
en audiologisk basiskunnskap som de fleste vil finne nyttig. Derfor har styret i NTAF besluttet 
å kjøpe inn et eksemplar til alle aktive medlemmer i foreningen. Bøkene forsynes med 
navnelapp og deles ut under høstens kurs på Hell. De som ikke deltar der får sine eksemplar 
tilsendt i posten. Jeg går ut fra at de fleste andre yrkesgrupper som arbeider innen det audiologiske 
fagfeltet vil finne boken tilsvarende interessant. 
Når det gjelder yrkesgrupper som spesielt utdanner seg i audiologi, da først og fremst audiografer, 
vil det nok være vanskeligere å finne en undervisningsmessig anvendelse for boken. Savnet av 
norsk litteratur er stort, og studentene kaster seg erfaringsvis glupsk over det de kan finne. 
Undervisningsemner har i mange fag imidlertid mye langsommere progresjon, og går vanligvis 
dypere, spesielt i de konseptuelt ”tunge” fagene som akustikk (signalteori), psykoakustikk og 
høreapparatteknikk. Det foreligger her store pedagogiske utfordringer, og dagens studenter 
forventer både gode eksempler og interaktive øvinger. Boken har en nokså tradisjonell 
framstillingsform, noe som gjør at kapitlene på disse områdene i beste fall kan leses som en 
pensumrepetisjon eller oppsummering når begrepene og stoffet allerede er forstått.  
Boken har fortjenestefullt, og i pakt med gjeldende trender for ”god klinisk praksis”, plassert 
høreapparattilpassingen i et større rehabiliteringsperspektiv med ICF som utgangspunkt, der 
livskvalitet er den endelige målestokken. De ulike områdene er summarisk berørt, og således også 
selve høreapparatteknikken og høreapparattilpassingen, som tradisjonelt har en viktig plass i 
audiografutdanningen. Boken rammes her, kanskje i enda større grad, av de samme innvendinger 
som gjelder for de første kapitlene. 
Utover dette, og på fagområder der jeg har mindre oversikt og kompetanse, finner jeg imidlertid 
mye interessant. Kap. 3, Språklig kommunikasjon, gir således et interessant innblikk i et område 
mange ellers ikke vil komme i undervisningsmessig befatning med. Kap. 12, Støy, gir også en 
summarisk oversikt over et viktig tema. Det samme gjelder kap. 13 Internasjonale standarder.  
En del av audiografens tradisjonelle arbeid omfatter hørselsutredning. De fagområder som berøres 
av dette, kap 5, Anatomi og fysiologi, kap. 6, Hørselsmåling, kap. 7. Hørselstap og kap. 8, 
Medisinsk behandling, synes å ha fått en bra dekning. Spesielt kap. 6 vil nok for en stor del 
erstatte de eksisterende SAME bøkene, så jeg vil derfor tro at boken etter hvert også vil finnes i 
audiografenes bokhyller og også på audiografstudentenes arbeidsbord. 
Jeg vil med dette anbefale også passive medlemmer av NTAF å skaffe seg boken. 

Arne Vik 
PS: Jeg savner noe om (C)APD – er dette for ”hot”?   d.s. 
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Vestfold Audio AS 
Vesterøyveien 196,   3234 Sandefjord 
Tlf: 33 47 33 47     Fax: 33 47 33 45 

E-mail: vestfoldaudio@online.no 
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Årsmøte Nordisk Audiologisk Selskap – Stockholm 
 
De (mellom) årene det ikke er NAS konferanse, arrangeres årsmøtet særskilt, oftest i 
forbindelse med et lite minisymposium. Denne gangen var Stockholm og Scandic Anglais 
Hotell stedet. Minisymposiet hadde overskriften:  
 
Neonatal hörselcreening- vad händer sedan ?? 
 
Etter en oppdatering på status i de Nordiske land ang. screeningvirksomheten, av overlege Leif 
Hergils, fra Stockholm fulgte tre innlegg med ulik vinkling: 
Hörselscreening och metoder för tidig diagnostik  v/Erik Berninger (kjent STAFer) 
Diagnoser att överväga vid medfödd-tidigt förvärvad hörselnedsättning  
                                                                                        v/Claes Möller (nå flyttet til Örebro) 
CI -medicinska indikationer, ett eller två implantat, kvantitet och kvalitet v/Eva Karltorp. 
 
Deretter gikk vi direkte over i årsmøtet, som ble raskt avviklet med vanlige saker uten noe 
spesielt oppsiktsvekkende, kanskje annet enn at vi savnet Einar litt etter alle disse årene i styret. 
Han fikk imidlertid sin velfortjente takk in absentia. Årsmøtepapirene vil bli lagt ut på 
medlemssidene til NTAF for spesielt interesserte. Neste års kongress på Island ble behørlig 
annonsert og reklamert for. Det skal dreie seg om livskvalitet for hørselshemmede. 
 
Ellers er vel valget av alminnelig interesse. Monica Rolandsen og Kjell-Erik Israelsson hadde 
forberedt sakene godt. Vi gratulerer Lisbeth Wingaard og ønsker henne lykke til med 
sekretærjobben. Styret ser nå slik ut: 
 
Post Tid Nuvarande innehavare Förslag 
 
NAS styrelse 

Ordförande 2 år Claes Möller Omval 
Vice ordf. 2 år Pia Mikkelsen -  

Sekreterare 2 år Lisbeth Wingaard  Nyval 

Kassör 2 år Erik Berninger - 

Ledamot 1 år Bryndis Gudmundsdóttir Nyval 1 år 
 
*) Vill inte vara Sekreterare men Ledamot ett år fram till NAS 2008 Island. 
 
Økonomien er god, med et årsresultat på vel SEK 600.000 takket være en innbetaling fra 
IJA på SEK 800.000 (stort etterslep). I fjor var det et underskudd på SEK 237.000, så det 
svinger voldsomt. Grunnene til dette ble det imidlertid redegjort godt for og det 
framkommer også greit i det detaljerte regnskapet. 
Balansen viser en beholdning på SEK 1.500.000, som skal være noe å møte evt underskudd 
fra kommende kongresser med. Sluttoppgjøret fra NAS i Stavanger i sommer er ennå ikke 
ferdig, så det er følgelig ikke med i regnskapet, men det forventes et overskudd, uten at det 
kunne sis noe om størrelsen. 
 
Etter en hyggelig weekend i Stockholm – hilsen Arne Vik
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ISAAR 2007 (Arne Vik) 
International Symposium on Auditory and Audiological Research  
29-31 August 2007 - Marienlyst, Helsingør, Denmark 
 
Det tidligere så velkjente Danavox symposiet har nå framstått nå i ny versjon.  
Dette ble for så vidt annonsert for to år siden på symposiet i Kolding. Symposiets hovedsponsor, 
GN Resound ønsket en mer nøytral tittel samt en viss omlegging i profil og innhold i symposiet. 
Etter den vellykkede opprettelsen av den industristøttede forskningsinstitusjonen CAHR (Center 
for Applied Hearing Research) ved Ørsted DTU har det vært ønskelig at dette miljøet tar ansvar 
for den faglige delen av programmet. Således har det også ført til en viss omlegging av profilen, 
fra den tidligere vekslingen mellom medisin, teknikk og pedagogikk, til innhold som reflekteres i 
symposiets navn, ISAAR. Årets symposium hadde tema: “Auditory signal processing in hearing-
impaired listeners” og neste symposium, ultimo august 2009, vil ha tema ”Spatital hearing” (tema 
bestemt, men tittel ikke helt fastlagt).  
Det er fortsatt den uavhengige Danavox Jubilee Foundation, som ble opprettet i anledning det 
daværende Danavox sitt 25 års jubileum, som står som arrangør. Stiftelsens formann, Torben 
Poulsen, understreket i sin hilsningstale sterkt symposiets uavhengighet. Ikke bare i innhold, men 
også i form, tillemper man en endring, og ser ut til å ville legge seg nær opptil det vellykkede 
IHCON konseptet (International Hearing Aid Research Congress), som arrangeres i august 
annenhvert år (årene imellom) på Garanlibakken, Lake Tahoe i California. 3-4 dagers varighet gir 
den fornødne anledning både til fordypning og til pleiing av kontakter. Antall deltakere vil, som 
på IHCON, for å sikre en viss intimitet og oversiktlighet, holdes på et moderat nivå rundt 200. 
Det faglige nivået legges tilsvarende høyt, og det var nok ikke bare undertegnede som hadde 
problemer med å ”henge med i svingene”, spesielt under symposiets første del, som fordret 
relativt gode bakgrunnskunnskaper i psykoakustikk. Det er naturligvis vanskelig å referere fra en 
så omfattende presentasjonsmengde. Interesserte henvises derfor til symposiets hjemmeside, der 
en finner fullstendig program og alle sammendrag: http://www.isaar.eu/index.html  

Dokumentasjonsnivået vil som tidligere 
holdes høyt, og det vil utgis en egen bok 
som inneholder alle foredrag og 
posterpresentasjoner. Ja, en stor avdeling 
med posterpresentasjoner representerte 
noe nytt på symposiet. Nivået var 
varierende, men de fleste av de i alt 42 
posterne holdt imidlertid en 
gjennomgående god kvalitet, og dette er 
noe som arrangøren ønsker å videreføre. 
Symposiet må imidlertid ha vært litt 
dårlig markedsført i Norden, for antall 
deltakere fra de andre nordiske land var 
forbausende lavt. På deltakerlisten fant vi 
bare sju svensker, mens vi fra Norge var 

åtte! Fra sponsor-firmaet: Alf Johny Rokke, så audiograf Yngve Larsen fra Tromsø, ØNH legene 
Ola Lind og Jens Christian Eriksson fra Haukeland og audiofysikerkvartetten Ole, Georg, Jan Erik 
og undertegnede. 
Fra den sosiale del av symposiet kan vi røpe at på vår jakt etter brune steder i Helsingør fant 
kvartetten akkurat det vi var på jakt etter og kunne konstatere og dokumentere at den nylig 
innførte røykeloven i Danmark ikke ble tatt særlig alvorlig der. 
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EU 07 Etterutdanningskurs for audiopedagoger, audiografer og ingeniører 
Rica Hell, Værnes  24. - 26. oktober 2007   
Program (Oppdatert 1. okt.)     -  siste se: http://www.n-t-a-f.org/Kurs07.htm 
Onsdag 24. oktober   
 Innreise og separate årsmøter i foreningene  
 1800 - 2200 Registrering   
 2000 Middag   
Torsdag 25. oktober   
 0730 - 0830 Registrering   
 0830 - 0840 Velkommen - praktiske opplysninger  
  1. Hovedsesjon: Oppfølging etter neonatal hørselsscreening 
 0840 - 1115 Learning through listening for babies and their parents 
  Elizabeth Tyszkiewicz   
 1115 - 1145 Rådgivning til foreldre med hørselshemmede nyfødte  
  Ingeborg Ørn   
 1145 - 1300 Lunsj   
 1300 - 1700 Parellelle sesjoner   
 2000 Festmiddag   
Fredag 26. oktober   
  2. Hovedsesjon: Taleaudiometri  
 0830 - 0915 Historisk og faglig bakgrunn for taleaudiometrien - Ole Tvete  
 0915 - 0930 Pause   
 0930 - 1015 Ny norsk Taleaudiometri - Jon Øygarden  
 1015 - 1045 Kaffepause   
 1045 - 1130 Hearing In Noise Test (HINT) - Marte Myhrum  
 1130 - 1145 Spørsmål - kommentarer til  (Hva blir anvendelsen?)  
 1145 - 1245 Lunsj   
  3. Hovedsesjon: Høreapparatformidlingen  
 1245 -1310 Innledning - Bakteppet 
  Hva er forhistorien til rapporten om høreapparatformidlingen  
 1310 - 1330 Hva er galt med høreapparatformidlingen? 

  
Hva er (i denne sammenhengen) Riksrevisjonens oppgave,  
hva har revisjonen avdekket og på hvilket grunnlag? 

 1330 -1350 Brukernes behov 

  
Hvilke elementer mener HLF må være til stede i en god høreapparatformidling 
- og hva vil HLF gjøre for å få dette til? 

 1350 - 1410 PAUSE   
 1410 - 1430 Høreapparattilpassing gjennom avtalespesialister 

  
Hvordan bør tjenesten organiseres, hva skal den inneholde  
og hvordan skal tjenesten styres? 

 1430 - 1450 Hvor er utfordringene i høreapparatformidlingen? 

  
Hva er de største hinder å komme over, på veien mot en god nok 
høreapparatformidling? 

 1450 - 1500 Avslutning   
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1300 - 1700 Parellelle sesjoner   
    
 NTAF NAF (Audiografene) NAF (Audiopedagogene) 

1300 - 1320 Poster- 
utstillingsbesøk 

EduLink-bruksområder 
Magnus Tollefsrud 

Helping children have real 
conversations 

Elizabeth Tyszkiewicz 

1320 - 1340 
Lydutjevningsanlegg =  
hjelpemiddel for alle 

Arne Vik 

Poster- 
utstillingsbesøk 

AVT i praksis 
Beth Eksveen 

1340 - 1400 
Lydutjevningsanlegg i 

klasserommet -  
for hørselshemmede? 
Ingun Heskestad Grytli 

Kan økt fokus på egen 
kommunikasjon endre praksis?

Maj Brit Høvik og  
Bjørn Roar Valvik 

Poster- 
utstillingsbesøk 

1400 - 1420 Poster- 
utstillingsbesøk 

Retningslinjer for HA- 
tilpassing på spedbarn etter 

screening 
Siri Wennberg og Åshild 

Spjøtvold 

Rekvisisjoner - Silvia Myhre 
og Elisabeth Remo 
NAV Rekvirering 

Veronica Jakobsen 

1420 - 1440 
Modell for hvordan øret  
kan skades av støy 

Olav Kvaløy 

Poster- 
utstillingsbesøk 

Lyttetrening til voksne 
hørselshemmede 

Silvia Myhre og Ingrid 
Mathiesen 

1440 - 1500 
ASSR og ABR,  

en sammenligning 
Einar Laukli 

Poster- 
utstillingsbesøk 

1500 - 1520 Poster- 
utstillingsbesøk 

Nevropati: Utredning og 
oppfølging 

Ingeborg Ørn, Ole Tvete og 
Lisbeth Wingaard 

1520 - 1540 Poster- 
utstillingsbesøk 

Tinnitusbehandling 
Karina McGlade og  

Guri Nielsen 

1540 - 1600 

Loggingteknikk i 
høreapparater 

Tekniske og etiske muligher  
- og begrensninger 

Henrik Lodberg Olsen Poster- 
utstillingsbesøk 

1600 -1620 
Fører bruk av tekniske 

hjelpemidler til økt faglig 
inkludering? 

Ann Mette Rekkedal 

Psykosocial rehabilitering 
inom Hörsel och 

dövverksamheten, Västra 
Götalands region 

Vibeke Larsen 

Mer enn et spørsmål om 
operasjon? Etikk og 

habilitering med 
cochleaimplantat 

Patrick Kermit 

1620 - 1640 Poster- 
utstillingsbesøk 

Poster- 
utstillingsbesøk 

De nye CI-prosessorene 
Freedom, Opus2 og Harmony, 

med tilleggsutstyr 
Repr. Fra div. firma 

1640 - 1700 PC simulering av hørselstap 
Kjell Grøndahl 

STYRET INFORMERER 
OBS: TIL 1720 

Poster- 
utstillingsbesøk 
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ÆRESMEDLEMSKAP / SENIORMEDLEMSKAP. 
Forslag til statuttendringer  - Oslo 05 09 07 v/ Ole Tvete og Olav Kvaløy 
 

A :   Æresmedlemskap avvikles og alle medlemmer som går  ut av aktivt arbeid     tilbys 
gratis seniormedlemskap.  
 

Begrunnelse:   Fenomenet æresmedlemmer er gammeldags.   Seniormedlemmene  skal da 
ha  fulle rettigheter, kunne innvelges i styret, sitte i referansegrupper osv.   NTAF vil kunne 
benytte seg av denne kompetansen  ( og kanskje  tid)  disse seniormedlemmene har. 
 Blir dette vedtatt strykes paragraf 2.5 fra statuttene. 
 

B : Æresmedlemskap  (etter gitte kriterier)  eller seniormedlemskap  tilbys  når 
medlemmer går ut av aktivt arbeid.  For seniormedlemmer, se punkt A. 
 

Begrunnelse: Foreningen mener det er ønskelig å  ha en mulighet for å hedre enkelte 
medlemmer. 
 

 Mulige kriterier: 
1 :   Medlem av NTAF i mer enn 20  ( 15 ?)  år. 
 

2 :    Har gjort  norsk teknisk audiologi  nasjonalt eller internasjonalt kjent  og/eller  
fortjenestefullt innsats innen foreningen. 
 

Blir dette vedtatt beholdes paragraf 2.5 som den er i dag 
 
Justering av tilsluttede organisasjoner i pkt. 1 
Tillegg til dagens statutter er skrevet med større skrift. 
Forslag om forandringer av pkt. 2.5 ligger som eget vedlegg 

 
STATUTTER 

NORSK TEKNISK AUDIOLOGISK FORENING 
(Revidert september 2004) 

1.  FORMÅL 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening, NTAF er en ideell faglig forening. Foreningens formål er  

• å være rådgiver og fagområdets talerør i ulike sammenhenger. 
• å formidle kontakt og utveksle informasjon og erfaringer medlemmene imellom i teknisk 

audiologiske spørsmål. 
• å arbeide for utdanning og videreutdanning i teknisk audiologi. 
• å være rådgivende i teknisk audiologiske spørsmål, styrke faget og være rådgiver overfor 

myndighetene. 
• å arbeide for å bedre teknisk tilrettelegging for hørselshemmede.  

Medlemmene skal opprettholde og heve respekten for sin profesjon ved å sette strenge krav til integritet 
og etikk i det daglige arbeidet. NTAF - Newsletter er foreningens medlemsorgan. NTAF er medlem av 
NAS (Nordisk Audiologisk Selskap) og NASU (Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg). 
 
2.  MEDLEMSKAP 
2.1 Aktivt  medlemskap forutsetter at medlemmet er tilsatt i ikke-kommersiell teknisk audiologisk 
stilling, og at medlemmet ikke har økonomiske interesser av noe omfang i kommersiell virksomhet rettet 
mot fagområdet.  Medlemmer som går ut av aktivt arbeid tilbys seniormedlemskap. 
Seniormedlemskap medfører samme rettigheter og plikter som vanlige 
medlemmer. 
 
2.2 Personer som enten har naturlig tilhørlighet i tilgrensende organisasjoner eller  



 
18 

har interesse for området, kan søke passivt medlemskap. 
 

2.3 Firmaer kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemskap omfatter passivt medlemskap for en i 
firmaet som firmaet peker ut. 
 

2.4 Styret bestemmer om medlemmer skal gis aktivt eller passivt medlemskap etter overstående 
kriterier. Medlemsfortegnelse føres av kassereren. 
 

2.5 Styret fremmer forslag overfor årsmøtet om æresmedlemskap. 
Se eget vedlegg om dette punktet  
 
3.  STYRET 
3.1 Foreningen skal ha et styre, bestående av fem aktive medlemmer. Det er ønskelig at det finnes 
representanter for virksomhet ved hjelpemiddelsentraler, kompetansesentre og sykehus i styret. Styret skal 
ha to vararepresentanter. 
 

3.2 Går et styremedlem  ut av styret i valgperioden, eller  over i en stilling som er uforenlig med aktivt 
medlemskap, erstattes vedkommende med en av vararepresentantene 
 

3.3 Dersom den som går ut av styret er leder, sekretær eller kasserer, eller noen av disse skifter 
funksjon i styret i valgperioden, skal styret konstituere seg selv.          
 

3.4 Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er tilstede. Ved likt stemmetall har 
lederen dobbeltstemme . Styret har fullmakt til å engasjere utenforstående personer til spesielle oppgaver. 
Vararepresentant(ene) innkalles ved forfall eller behov. 
 

3.5 Styret oppnevner representanter til aktuelle foreninger som NTAF er medlem av. 
 
4.  ÅRSMØTE 
4.1 Årsmøtet bør holdes en gang årlig og er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet kan vedta å ikke 
holde årsmøte i det påfølgende kalenderår. Innkalling skal sendes ut minst 8 uker før planlagt årsmøte. 
Bare aktive medlemmer har stemmerett på årsmøtet. 
 

4.2 Årsmøtebeslutninger fattes med simpelt flertall. Oppstår likt stemmetall, utsettes spørsmålet til 
neste årsmøte. 
 

4.3 Årsmøtet velger leder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem til styret. I 
tillegg velges valgnemnd på tre personer og revisor. Valgperioden er to år. Det er ønskelig at 
nøkkelfunksjoner ikke skiftes samtidig. 
 

4.4 På årsmøtet skal styret avgi virksomhetsrapport, og revisor avgi rapport om revidert regnskap. 
 

4.5 Årsmøtet kan opprette og legge ned referansegrupper. Referansegruppene avgir rapport til styret og 
på årsmøtet.  
 

4.6 Årsavgift for medlems- og støttemedlemskap fastsettes av årsmøtet.  
Seniormedlemmer betaler ikke medlemsavgift 
 

4.7 Eksklusjon av medlemmer skal godkjennes av årsmøtet etter forslag fra styret. 
 

4.8 Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet skal meldes sekretæren skriftlig minst 6 uker 
før årsmøtet. Hvis det foreligger innkomne saker utenom vanlige årsmøtesaker, skal styret sette opp 
saksliste og sende den ut minst 4 uker før årsmøtet. 
 
5.  ENDRING AV STATUTTER OG OPPLØSNING 
Endring av disse statutter eller oppløsning av foreningen kan bare gjøres av årsmøtet. Forslag til dette skal 
sendes skriftlig til foreningens medlemmer minst fire uker før årsmøtet. For vedtak om oppløsning kreves 
kvalifisert flertall der skriftlig stemme fra fraværende medlem skal medbringes. Ved oppløsning av 
foreningen bestemmer årsmøtet hva som skal skje med foreningens eiendom.  
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Tiltak innen høreapparatformidlingen – siste 
 
Etter at NAV kom med sitt forslag, tilskuddsmodellen1, har det vært nytt møte i arbeidsgruppa. 
SHdir fikk forlenget fristen for innlevering av rapport til over sommerferien (31.08.) Etter 
forespørsel ble det imidlertid gitt anledning til en siste runde på direktørnivå, som ble avsluttet i 
SHdir 4.9. Med det er rapporten klar og blir oversendt departementene omgående. 
Det har etter hvert vist seg at området er uoversiktlig, og det er derfor, etter det vi har fått opplyst, 
nødvendig å ikke lese rapporten bakfra, men forfra, og slik få med seg alle forutsetningene som 
legges til grunn.  De ulike kapitlene oppsummerer modellen i forhold til mandatets ulike 
formuleringer. Arbeidsgruppen legger fram 6-7 konkrete forslag der NAV er uenig i 4. 
Argumentene for denne uenigheten (som kom fram først etter høringsmøtet 5. mai) er lagt fram i 
et vedlegg til rapporten. 
Den endelige rapporten vil bli oversendt arbeidsgruppa samtidig med at den oversendes 
departementene. SHdir ønsker, men vil først avklare dette med oppdragsgiverne, at den også kan 
sendes ut til referansegruppa og legges åpent ut på direktoratets nettside. 
Når rapporten sendes til departementene er den utformet under den forutsetning, som står i 
mandatet, at den kan sendes ut på høring. SHdir legger dette til grunn, men kan naturligvis ikke si 
om og når dette eventuelt vil skje. I alle tilfelle er budsjettoget for 2008 gått for lengst, så da har 
vel ikke departementene lenger slik hast på seg. 
Vi får likevel håpe på at departementene kjenner ansvaret for at det er et helt fagmiljø som spent 
venter på å få uttale seg om de nye ordningene som foreslås. Riksrevisjonen har jo pustet 
departementene i nakken en lang stund, kanskje det også bidrar til at det skjer noe på området. Vi 
kan jo også håpe på at HLF som interesseorganisasjon kan drive et visst påtrykk, selv om det ikke 
tidligere ser ut til å ha hjulpet (jfr. Perioden 2003-2006) 
Høreapparatformidlingen er jo tema på siste dag av etterutdanningskurset i høst. Det er vel 
optimistisk å tro at rapporten kommer ut på høring før den tid. Uansett vil 
høreapparatformidlingen bli tema, og vi vil gjennom kontakter både med Riksrevisjonen, SHdir 
og Departementene lage en sesjon som kan gi et positivt bidrag til en bedre 
høreapparatformidling, uten at undertegnede (medlem av programkomiteen) på nåværende 
tidspunkt kan si noe mer om hva som i detalj kommer på programmet. Jeg kan imidlertid love at 
det jobbes iherdig med dette, og at vi har merket oss at forventningene er store mange steder, selv 
om de hos enkelte har gått over i en slags resignasjonstilstand. 

 
Arne Vik 
ABSOLUTT SISTE: 
HURRA! Rapporten er frigitt og lagt ut (Sendt til alle NTAFere med e-post adresse) 

Å høre og bli hørt 
Anbefalinger for en bedre høreapparatformidling 
http://www.shdir.no/publikasjoner/rapporter/__h_re_og_bli_h_rt__________79603  

                                                 
1 KORTFATTET: Høreapparatet er brukers eiendom og bruker er selv ansvarlig for service, som 
nå. Det foreslås at tilskuddet, som i dag er 5 710 kroner for digitale apparater, skal dekke kjøp 
av høreapparat. Det gis stønad til reparasjon inntil et nærmere fastsatt beløp. Dekning av 
reparasjonsutgifter utover dette beløpet kan gis etter søknad. 
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Høreapparattilpassing, nytt europeisk standardiseringsområde 
 
Akkurat nå som rapporten om høreapparatformidlingen er klar og offentliggjort, har CEN, 
den europeiske standardiseringsorganisasjonen, åpnet for et nytt område. HA Rapporten 
understreker flere steder at det må stilles kvalitetskrav til høreapparatformidlingen. I 
oppsummeringen heter det (s.66):  ”At det utarbeides kvalitetskrav til 
høreapparattilpassingen som alle forplikter seg til å følge uavhengig av arbeidssted” 
Det er nettopp dette det nye europeiske standardiseringsarbeidet tar sikte på. Vi kan 
imidlertid ikke forvente oss at vi får noen effekt av dette med det første  (ca 5 år på å 
utarbeide og ferdigstille en standard), men det er absolutt stor grunn til å være med og 
påvirke, spesielt ettersom dette er en standard som omfatter også EØS/EFTA området. 
 
”Kick-off” møtet skal være i Paris den samme fredagen som vi skal diskutere dette på Hell 
(makan til sammentreff!) og Norge skulle absolutt være representert i dette viktige arbeidet 
fra starten av. Det arbeides med å finne en løsning. Foreløpig har vi nedenstående å holde 
oss til, som vi har fått oversendt fra Standard Norge v/Iiris med beskjed om at Standard 
Norge vil prioritere dette området framover. 
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Audiometri rom i alle størrelser 
Distributør i Norge : 

 

                                     
 

Rådhusgaten 30b,  0101 Oslo 
22 41 62 70 
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Bare noen få ord om .....     
 

• at neste års samarbeidskurs STAF-NTAF blir ikke i Härnösand, men i Hudiksvall 9. 
– 11. april 2008. Fra Trondheim til Hudiksvall er det 50 mil over Storlien, så det går 
an å kjøre med bil. Reisetid Arlanda-Hudiksvall m/tog 2 t 10 min. 
NTAF dekker reiseutgifter (etter søknad) for de som ikke får annen dekning. 
STAF har antydet at det knskje kan bli aktuelt å frita NTAF medlemmer for 
deltakeravgift, 

• at Oddbjørn A har begynt i ny jobb i NAV. Se ny adresse nest siste omslagsside 
• at nytt møte i NASU, Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg (se  NL72), blir 5. 

oktober. Referat kommer i NL 74. Arne Vik er fast representant, Ole Tvete har sagt 
seg villig å stille som fast vara. 

• at Høreapparat og Maskerstatistikken mangler i dett nummer av NL. Den har blitt 
forsinket og er ikke klar før leverandørene har verifisert tallene (uvisst hvor lenge). 

•  
 
 
 
21 år, og vel så det siden – februar 1986: 
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NTAF - Styre   2007   

   
Arne Vik,  leder   
Program. for audiografutdanning Tlf: 92203614
AHS - HIST - Ranheimsvn 10 Fax: 73559351
7004 TRONDHEIM  arne.vik@hist.no

   
Oddbjørn Arntsen, kasserer   
Frognervn 10 Tlf: A: 21071548
 Mobil: 47050548
2016 FROGNER  oddbjorn.arntsen@nav.no

   
Helge Abrahamsen, sekretær   
Hjelpemiddelsentralen i S & Fj. Tlf: 57830538
Steinanvn 12 Fax: 57830501
6800 FØRDE helge.abrahamsen@trygdeetaten.no

   
Geir Blesvik , styremedlem og annonseansvarlig  
Sørlandet sykehus Kristiansand Tlf: 38073228
Serviceboks 416 Fax: 38073233
4604 Kristiansand  geir.blesvik@sshs.no

   
Jon Øygarden,  styremedlem   
Program. for audiografutdanning Tlf: 73559176
AHS - HIST - Ranheimsvn 10 Fax: 73559351
7004 TRONDHEIM  jon.oygarden@ahs.hist.no

   
Kjell Grøndahl, 1. varamedlem   
Høresentralen Tlf: 55972690
Haukeland Universitetssykehus Fax: 55972643
5021 Bergen kjell.grondahl@helse-bergen.no

   
Ole Tvete, 2. varamedlem   
Hørselsentralen, Rikshospitalet Tlf: 23071693
 Fax: 23071637
0027 Oslo  ole.tvete@rikshospitalet.no
   
NTAF - Newsletter  Redaktør:  Arne Vik
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