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STØTTE
MEDLEMMER
Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for
det økonomiske bidraget som støttemedlemmene
har gitt til driften av foreningen.
Audio Consult AS
Tekniske hjelpemidler
Audiotronics AS
Høreapparater
Audiometriutstyr
REM og IG måleutstyr
AurisMed AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Beltone Norge
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
BRÜEL & KJÆR
Utstyr for måling av lyd,
vibrasjon, termisk komfort
og signalanalyse
GEWA AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr

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

GN RESOUND AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr

MEDISAN AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr
OTICON AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
PHONAK AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr
Audiometrirom
STARKEY NORGE AS
Høreapparater
VESTFOLD AUDIO AS
Tekniske hjelpemidler
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Referat Styremøte 24. okt. 2007 kl 1700 – 1800 - Rica Hell hotell
FORBEREDELSER TIL ÅRSMØTE
Tilstede:Arne, Geir, Oddbjørn, Kjell, Jon og Helge (referent).
1
2
3
4
5
6
7
8

Gjennomgan referat fra styremøte 5. september (Helge)
Sakliste Årsmøte (Arne)
Gjennomgang av virksomhetsberetning (Arne)
Gjennomgang regnskap (Oddbjørn)
Kontingenter: Styret innstiller å opprettholde kontingentene på dagens nivå.
Valgkomite, ingen innstilling mottatt
Reisestøtte Einar til Task Force møte CEN: ”Hearing Aid Spescialists” i Paris. Vedtak:
NTAF dekker personlig underskudd. Standard Norge dekker halvparten.
Eventuelt, ingen saker.
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Trådløst skoleanlegg
800 MHz

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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REFERAT
NASU-møte 5. oktober 2007
Referent: Utvalgssekretær Steinar Birkeland (SB), HLF
Til stede:
Hørselshemmedes Landsforbund Geir Lippestad (GL)
Norges Døveforbund
Paal Richard Peterson (PRP)
Norsk Audiografforbund
Bjørn-Roar Valvik (BRV)
Norsk Audiopedagogisk ForeningMarte Karine Uggen (MKU)
Norsk Forening forening for
Otorhinolaryngologi,
Hode- og Halskirurgi
Olav Mjølsnes (OM)
Norsk Teknisk Audiologisk forening
Arne Vik (AV)
DAGSORDEN
1. Rapporten om høreapparatformidling.
Leder av interessepolitisk avdeling i HLF, fagsjef Vibeke Johnsen (VJ), redegjorde innledningsvis
for HLFs politiske arbeid ifm. SHDir-rapporten Å høre og bli hørt (2007). Hun berømmet SHDir
for en grundig prosess, hvor alle berørte interessenter har vært involvert. Nå er rapporten
oversendt departementet sammen med et anbefalingsbrev, sistnevnte unndratt offentlighet.
Departementet skal vurdere veien videre, herunder om rapporten skal ut på høring. VJ betonte at
et felles utgangspunkt for det videre politiske arbeidet, er at alle berørte aktører ønsker endringer,
og at vi bør kunne samle oss om rapportens tiltak. Alternativet er at alt torpederes, slik det skjedde
med CI-rapporten, som en følge av faglig uenighet. I og med at Å høre og bli hørt tar et helhetlig
grep på tiltakssiden, er det politisk sett derfor kritisk at vi kjemper samlet for å sikre
gjennomføring av rapportens tiltaksforslag. VJ oppfordret i den forbindelse til at NASU samlet
støtter opp om SHDir-raporten.
GL sluttet seg til VJs vurdering, og betonte at SHDir-rapporten kan sees som et felles gulv for å
jobbe videre, i det langvarige arbeidet som nå kommer for å sikre at tiltakene i tur og orden
gjennomføres til et godt hele.
OM lurte på hvem som står bak rapporten.
VJ opplyste at SHDir har utført rapporten, som knytter an til både HOD og AID på
departementssiden. Det kanskje mest særpregede med rapporten, trakk hun frem, er at NAV sent i
prosessen, kom med en dissens hvor det lanseres et alternativt forslag hvor det legges opp til
kundeorientering slik at penger følger bruker i en tilskuddsordning – en løsning som står i
motstrid til flertallets forslag, som vil styrke kvalitet og tilgjengelighet på nasjonalt plan.
BRV anser det som viktig å stå samlet – NAV må uansett gjøre noe etter Riksrevisjonens kritikk
ift finansieringen av høreaparatformidlingen.
OM lurte på hva tilskuddsordningsforslaget vil innebære i praksis.
VJ besvarte dette spørsmålet med at det vil fungere som et enkeltvedtak: Lege -> NAV
-> Tilskudd. Dette vil være et helt nytt system.
OM mente dette vil svekke prosessen og ikke spare penger.
SB ba om ordet og fikk gjøre oppmerksom på den danske rapporten Høreomsorgen i Danmark,
som kan lastes ned fra http://casa-analyse.dk/3287/2876. Her påtales nemlig en rekke, primært
negative, konsekvenser av å praktisere en tilskuddsordning, blant annet audiografflykt fra

8
offentlig til privat sektor, fragmentert fagmiljø, flere skuffeaparater og dårligere
rehabiliteringstilbud.
OM har lest Å høre og bli hørt, og mener at den ikke går langt nok på tiltakssiden. ØNH-siden,
som han mener er blitt hørt i rapportarbeidet, støtter likevel opp om rapporten.
AV var initielt kritisk til deltakelse i arbeidsgruppen, men det hjalp da HLF kom med. Savnet dog
fagfolk der, men det problemet ble løst da arbeidsgruppen ble utvidet. I selve rapporten svikter det
på det som går på organisering.
OM lurte på om ikke det sistnevnte forholdet skyldes økonomi, dvs. at NAV ikke har råd.
AV fremholdt at det nok heller var slik at dette ikke kom i mål pga. mangel på administrativ og
logistisk kompetanse på det aktuelle feltet i arbeidsgruppen. Hans egen forening mener at det
administrative ikke må pulveriseres på de tyve hjelpemiddelsentralene, hvilket de har fått gehør
for. På den faglige delen mente han at det må operasjonaliseres videre.
VJ sluttet seg til beskrivelsen av det sistnevnte forholdet, og pekte i den forbindelse på rapportens
forslag om spesifikke arbeidsgrupper for å følge opp tiltaksforslagene målrettet.
AVs egen forening støtter opp under rapporten som den står. Han er dog redd for
avtalespesialistene, nærmere bestemt at de ikke vil følge opp de nye retningslinjene når de
kommer.
OM delte ikke den bekymringen, ettersom avtalespesialistene i dag nok ikke står så sterkt som AV
synes å forutsette. OM mente det er viktig å gå inn for forslaget om nye retningslinjer i rapporten
– alternativet er et tilbud som er for lite konsistent.
VJ løftet frem at det er positivt rapporten anbefaler en maksgrense for ventetider på tre måneder.
OM delte det synet, men påpekte at her er det en utydelighet i rapporten – spesielt ift. Oslo, hvor
det vil kreve en voldsom snuoperasjon å gå fra privat til offentlig høreapparatformidling. Generelt
innebærer rapporten at kapasitetsveksten skyves over til å bli HFenes ansvar.
VJ sa at hun så den problemstillingen, som politisk sett innebærer at det her åpner seg en legitim
dør inn til HFene for å påvirke disse til å prioritere hørselssentralene høyt.
MKU pekte på at rådgivningskontorene er og vil være et viktig supplement som lavterskeltilbud.
OM uttrykte bekymring for om det er realistisk å få utløst nok midler til å virkeliggjøre rapportens
intensjoner.
VJ mente ja, forutsatt at brukerorganisasjonene og de audiologiske organisasjonen kan yte et
samlet press politisk i den retning.
BRV påpekte at det trengs substansielt med penger.
VJ delte den oppfatningen, og påpekte at det mest aktuelle nå er er å påvirke departementet slik at
HRene tvinges til å prioritere hørsel høyt.
AV fremholdt at HELL-kurset denne har som mål å få til samling omkring rapporten.
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PRP pekte på at NDF ikke har vært så involvert i rapporten, men er enige i de overordnede
prinsippene – så kan heller hver organisasjon gå i dybden på sine særinteresser.
GL lurte på om det er aktuelt for NASU å gi en felles uttalelse på rapporten.
AV mente ja – vi bør ikke avvente en mulig høring, men heller bruke en uttalelse, som HLF lager
et utkast til, overfor departementet. Her bør vi stille konkrete spørsmål, om f eks fremdrift.
VJ sluttet seg til at det er lurt ikke å vente på en mulig høring. Hun foreslo at vi skriver et felles
brev om viktigheten av å følge opp rapporten som helhet/pakkeløsning. Departementet må
fremover bruke sine styringsverktøy aktivt og så få frem en evaluering: Er
høreapparatformidlingen blitt bedre?
GL foreslo å konkludere med at HLF lager et slikt brevutkast.
OM sluttet seg til dette, og foreslo at møtet konkretiserte innholdet i stikkordsform.
AV trakk i så måte frem at brevet bør betone fremdrift og etterlyse en konkretisering av
tidsperspektivet.
VJ foreslo at det av taktiske grunner nå er mindre sentralt med detaljer, men desto viktigere med
en resolusjon – de konkrete spørsmålene mente hun vi kan komme tilbake til senere.
OM og MKU slutet seg til dette.
GL konkluderte med at HLF lager et slik brevutkast.

2. Rollefordeling i NASU
GL inviterte til en runde med synspunkter.
OM trakk frem at NASU overtar etter Norske Audiologiske Profesjoner (NAP) som hadde en
stemme i EFAS, hvilket kan gå på omgang i NASU.
BRV, PRP og MKU sa seg enig i dette forslaget.
AV ser ike noen motsetning mellom flat struktur og en talsperson på åremål.
GL fremholdt betydningen av at vi i saker vi er enige i her en talsperson: Skal talspersonen uttale
seg på vegne av NASU må det være konsensus bak.
SB ba om ordet og fikk henlede oppmerksomheten mot at OMs forslag om EFAS-representasjon
på omgang formelt kolliderer med det faktum at EFAS kun er åpen for profesjonene, mens NASU
ikke bare har profesjonsmedlemmer men også brukerorganisasjoner som medlemmer. Det vil i så
fall kunne innebære at NASUs brukerorganisasjoner ikke vil bli innrømmet møte- og/eller
stemmerett i EFAS.
AV foreslo på det grunnlaget at vi utsetter saken til neste møte – i mellomtiden vil han sjele til
svenske erfaringer, for om mulig å finne en løsning.
GL gjorde oppmerksom på at når det gjelder HLFs rolle, som NASUs sekretariat, er denne
begrenset til å kalle inn til møter og skrive møtereferat.
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3. Felles kurs og konferanser
GL vurderte det som positivt med felles konferanser mellom fag og brukere. I 2008 er
forebygging HLFs særsatsing, ved siden av rehabilitering som alltid står sentralt. Her bør NASU
kunne komme opp med aktuelle temaer.
AV betonte at styret hans egen forenings gjerne vil ha med brukersiden i nasjonale konferanser,
og går i så måte for 2009-konferansen som startskuddet for slikt samarbeid.
MKU meldte fra sin egen forening at styret er positivt men avventende, ettersom det lett kan bli
for mye. En tilnærming som allerede nå lar seg gjennomføre, er å legge fagkurs inntil
erfaringskonferansene.
BRV sa seg enig i at det er mulig å få til samordning, f eks med basis i etterutdanningskurs.
GL spurte om hva konferansene skal brukes til: Utvikle fag, myndighetspåvirkning eller løfte opp
aktuelle saker så som den foreliggende rapporten. HLF vil kunne bidra med å si noe om
påvirkningsarbeid.
SB ba om ordet og fikk redegjøre kort for at HLF ikke ser på kurs/konferansesamarbeid primært
som et spørsmål om å slippe brukere til på deltakersiden, men å sikre at innretningen legges opp i
samsvar med det som mer og mer blir tydelig i forlengelse av rehabiliteringsmeldingen og som bl
a i Å høre og bli hørt er svært fokusert på brukerorientering hvor erfaringskompetanse skal
likestilles med profesjonenes formelle kompetansegrunnlag. I tillegg kommer den tiltakende
fokuseringen på betydningen av helsepedagogikk (herunder kurs med likemenn og helsepersonell)
og betydningen av kompetanse på klinisk kommunikasjon ift å styrke rehabiliteringskjeden.
BRV åpnet for at hver organisasjon skal få anledning til å få frem sine fokus – for HLF
brukerorientering
PRP var også positiv, og pekte på at vi bør gå bredere ut enn et tradisjonelt profesjonelt fokus.
GL oppfordret til at vi til neste møte har med oss temaer som er aktuelle for en felles konferanse, f
eks i 2009.
OU så det som en stor gevinst om vi evner å få til en konferanse hvor ”alle” kommer –
profesjonene, brukersiden, politikere m.v.
GL konkluderte med at alle tar med seg aktuelle konferansetemaer til neste møte.

4. Avklaring av faste varaer i NASU
Det var enighet om at dette meldes inn til NASU-sekretariatet etter hvert som dette avklares i de
respektive organisasjonene frem mot kommende møte.

5. Beramming av neste møte og tentativ saksliste
Neste møte ble berammet til torsdag 17. januar 2008 i HLFs lokaler. Det blir lunsj mellom kl 12
og 13, med påfølgende møte mellom kl 13 og 16.
Forts. side 14
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Nyhet

Otoport
fra Otodynamics
Håndholdt screening
instrument for måling av
TEOAE

Kontakt Medisan AS for mer informasjon
på telefon 22 59 90 40
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Tentativ saksliste:
1.
Rapporten om høreapparatformidling: Vibeke Johnsen inviteres til å innlede om
status og pågående/planlagt politisk påvirkningsarbeid. AV redegjør for utfallet
av HELL-møtet.
2.
Europeisk standardiseringsarbeid: Einar Laukli inviteres til å innlede om det
pågående arbeidet og dets betydning for Norge.
3.
Rollefordeling i NASU: AV innleder om svenske erfaringer (ift EFAS).
4.
Felles kurs og konferanser: Hver i sær tar med seg aktuelle temaer ift. 2009 fra
sine egen organisasjoner.
5.
NASU-varaer: Representantliste utarbeides ut fra innrapporterte varaer til NASUsekretariatet.
6.
Beramming av neste møte.
7.
Eventuelt: Meld gjerne inn på mail til NASU-sekretariatet i forkant.
Eventuelle andre forslag til sakslisten meldes snarligen inn til NASU-sekretariatet.
6. Eventuelt
AV hadde i forkant av møtet meldt inn at det er tatt et initiativ til europeisk standardisering
av tjenestene ved høreapparatformidlingen. Han redegjorde for dette arbeidet, som han sa
erfaringsmessig vil være lavintensivt og ta mellom fem og seks år å sluttføre. Hans egen
forening støtter dette standardiseringsarbeidet, hvor Jan Erik Israelsen blir norsk
representant etter Einar Laukli. Tenkningen her er nært beslektet med den i Å høre og bli
hørt. AV markerte interesse for bred norsk forankring, f eks en referansegruppe i NASUregi som Israelsen kan forholde seg til. Dvs. at NASU setter ned en nasjonal gruppe – i
stedet for å vente på myndighetene.
BRV sluttet seg til forslaget.
MKU og OM mente at om dette arbeidet går bredere enn det rent tekniske, bør det være
flere representanter med – hvilket ble vurdert å være relevant for NASU.
BRV kan stille seg bak dette synet.
GL lurte på om det var mulig å få dette avklart på kommende møte.
MKU bekreftet dette ved å vide til at da er Laukli tilbake fra standardiseringsmøtet i Paris
og skal gi statusrapport til Israelsen.
OM anbefalte at NASU støtter opp representanten i standardiseringsutvalget.
GL konkluderte med at saken tas opp på neste NASU-møte, hvor Laukli inviteres for å
redegjøre for standardiseringsarbeidet.

Oslo, 15. oktober 2007
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Referat fra NAS årsmøte 14.september 2007
Hotell Scandic Anglais, Stockholm
Utsendt forslag til dagsorden ble godkjent:
1. Åpning av årsmøtet
2. Valg av ordfører til møtet
3. Valg av referent
4. Registrering av representanter
5. Fullmakt fra ikke tilstedeværende medlemsorganisasjoner
6. Valg av justeringsmenn
7. Kommentarer til referat fra årsmøte i Stavanger 2006
8. Årsberettelse NAS 2006-2007
9. Økonomi
10. Revisorenes berettelse
11. Ansvarsfrihet for styre for 2006
12. NAS 2006 Stavanger
13. NAS 2007 Island
14. NAS 2010 Danmark
15. Hearing International
16. International Journal of Audiology
17. Nordisk Audiologisk Lærebok
18. NAS hjemmeside
19. Diskusjon om hva NAS skal gjøre i fremtiden
20. Styrevalg/annet valg
21. Neste årsmøte tid og sted
22. Eventuelt
(Red. anm: Av plasshensyn gjengir vi her bare referatet til pkt 9 og pkt. 20. Fullstendig
referat er ennå ikke lagt ut på www.nas.dk, men kan foreløpig leses på våre medlemssider)
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Sekretær i NAS, Lisbeth Wingaard
Hørselssentralen, ØNH, Rikshospitalet, 0027 OSLO, Norge
tlf: +47 23073846 fax: +47 23071637 , e-mail: Lisbeth.wingaard@rikshospitalet.no
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Sak 9
Erik Berninger redegjorde for NAS økonomi. Økonomien er god og kapitalen forrentes.
Det er i løpet av 2006 kommet inn SEK 350.000 fra IJA. Inger Uhlèn spør hvordan det har
seg at IJA har så god økonomi at NAS kan tilføres så mye penger. Claes Møller redegjør
for hvorfor utkommet er så godt.
Arne Vik forespør redegjørelse fra NAS Stavanger 2006. NAS i Stavanger ligger
bokføringsmessig under 2007 og det vil komme en økonomisk redegjørelse for
konferansen ved årsmøtet i 2008. Claes Møller informerer om at konferansen gikk i pluss
og at midler er tilført NAS, men at styret har bedt om ytterligere informasjon om detaljer i
regnskapet.
Inger Uhelen spør om medlemsorganisasjonene kan låne eller få midler fra NAS. Claes
Møller informerer om at dette vil diskuteres under pkt. 19 under årsmøtet. Styret i NAS vil
komme med forslag til ev. bruk av midler under årsmøtet i 2008. Erik Berninger
understreker viktigheten av at NAS har en god økonomisk ryggrad og buffer.
Frida Gunnarsdottir forespør muligheten for at NAS kan være med å betale på
kongressavgiften for NAS 2008 på Island. Gunnarsdottir antar at NAS på Island vil være
dyrere å gjennomføre enn i de andre Nordiske land. Claes Møller informerer om at styret
har fått budsjett for konferansen og at man har bedt om en nærmere redegjørelse. Styret vil
ta opp forespørselen ved et telefonmøte senere i høst, når budsjettet for NAS 2008 skal
diskuteres. Det nevnes at NAS i utgangspunktet ikke skal subsidiere kongresser.
Ingen øvrige kommentarer til den økonomiske redegjørelsen og denne godkjennes.
Sak 20
Kjell Erik Israelsson redegjør for valgkommiteens (Kj ell Erik Israelsson og Monica
Rolandsen, red.anm.) forslag til kandidater til styret i NAS, revisorer og valgkomitè.
Kandidatene var forespurt og villige til å stille til valg.
Poster som er markert med fet stil var aktuelle for valg. I kolonnen til høyre framgår
valgkomiteens forslag:

Post

Tid Nuvarande innehavare

NAS styrelse
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassaförvaltare
Ledamot

2 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Förslag

Claes Möller
Omval
Pia Mikkelsen Lisbeth Wingaard
Nyval
Erik Berninger Bryndis Gudmundsdóttir * Nyval 1 år

*) Vill inte vara Sekreterare men Ledamot ett år fram till NAS 2008 Island.

NAS revisorer
Revisor
2 år Anita Frändh
Revisor
2 år Lars-Åke Ahlsén

Omval
Omval

Valberedning
Representant
Representant

Omval
Omval

1 år Kjell-Erik Israelsson
1 år Monica Rolandsen
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NAS styre
Claes Møller ble valgt til formann for to år.
Lisbeth Wingaard ble valgt til sekretær for to år.
Bryndis Gudmundsdottir ønsker å endre status fra sekretær til styremedlem, og ønsker bare
å velges for ett år, for derved å gå ut av styret ved årsmøtet i 2008.
Revisorer
Årsmøtet valgte Anita Frändh og Lars-Åke Ahlsèn til revisorer for 2 år.
Valgkomitè
Årsmøtet valgte Monica Rolandsen og Kjell-Erik Israelsson som valgkomitè i ett år.
Valgkomiteen formidler at de ønsker å jobbe for representanter fra alle de Nordiske
landene og en bred faglig sammensetning. Komiteen ber om at man øker antallet
medlemmer i styret med 2-3 representanter for en bredere representasjon.
Det understrekes at kontinuitet også er en fordel.
Claes Møller informerer om arbeidet som er gjort for å få representasjon fra og
kommunikasjon med representanter fra Finland. Styret i NAS vil diskutere forespørselen
fra valgkomiteen og komme med forslag til endring av statuttene ved neste årsmøte i 2008.
Lisbeth Wingaard
Referent
Godkjent:
Monica Rolandsen
(sign)

Arne Vik
(sign)

Oslo, den 21.november 2007

Til
Helse og sosialdepartementet
Arbeids og inkluderingsdepartementet

AD: FELLES UTTALELSE VEDRØRENDE RAPPORTEN ” Å HØRE OG BLI
HØRT” FRA SOSIAL OG HELSEDIREKTORATET
Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg er et samarbeidsutvalg mellom
profesjonsorganisasjonene og brukerorganisasjonene innen hørselsomsorgen i Norge.

26
NASU har i fellesskap behandlet rapporten ” Å høre og bli hørt”. Vi vil med dette komme
med følgende felles erklæring:
Flertallets forslag i rapporten foreslår endringer og tiltak som samlet sett vil heve kvaliteten
på tjenestetilbudet vesentlig og gi brukerne en bedre høreapparatformidling. Tilbudet vil
bli mer helhetlig, og vil også på en bedre måte enn nå ivareta brukerne i et system hvor de
må forholde seg til ulike instanser og aktører. Forslaget fra mindretallet om en
tilskuddsordning for høreapparater vil være svært negativt for brukerne, og må ikke
innføres. Erfaringer fra Danmark etter innføringen av en tilsvarende tilskuddsordning
styrker et slikt syn.
Vi ser det som svært viktig at de foreslåtte endringene følges opp i sin helhet av
departementene, og at rapporten behandles som en modell. Dersom ikke dette gjøres på en
planmessig og systematisk måte, vil vi kunne bli stående igjen med noe som er likt det vi
har i dag – et system med svært store variasjoner, og som i mange tilfeller er lite
brukervennlig.
For å gjennomføre endringene må departementene ta i bruk sine styringsmuligheter overfor
RHF og NAV og bidra til en nødvendig hørselsfaglig kompetanseoppbygging på nivåene
over hørsels-og hjelpemiddelsentralene. Det er av stor betydning for brukerne at
endringene kommer på plass raskt.
Endringene bør evalueres etter 2 år, med mål å evaluere om tilbudet til brukeren rent
faktisk har blitt bedre.

Med vennlig hilsen
Norges Døveforbund

Norsk Audiografforbund

Hørselshemmedes Landsforbund

Norsk Audiopedagogisk Forening

Norsk Forening for Otorhinolaryngologi,
Hode- og Halskirurgi

Norsk Teknisk Audiologiksk Forening
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Bare noen få ord om .....
• Tiltak innen høreapparatformidlingen – siste: Vi vet at rapporten om
høreapparatformidlingen for en måned siden ble sendt tilbake fra departementene til
Sosial- og helsedirektoratet. Departementene kunne ikke godta et delt forslag og ba
direktoratet legge fram et helhetlig forslag. Ingen verken fra arbeidsgruppen eller fra
referansegruppen har blitt kontaktet, og fra SHdir er det helt taust. Vi har forgjeves
forsøkt å komme i kontakt med Avd. dir Lisbeth Myhre og saksbehandler Elin Østli.
• Høreapparattilpassing, nytt europeisk standardiseringsområde: Georg Træland blir
norsk representant og Audiografforbundet forsøker å få med en audiograf med bred
klinisk erfaring. Etter det blir det sannsynligvis oppnevnt bredt sammensatt norsk
speilkomite i samarbeid mellom NASU og Standard Norge
• Vi har fått inn”First announcement”:

20 år, og vel så det siden
februar 1987:
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Arne Vik, leder
Program. for audiografutdanning
AHS - HIST - Ranheimsvn 10
7004 TRONDHEIM
Oddbjørn Arntsen, kasserer
Frognervn 10

Tlf:
Fax:

92203614
73559351
arne.vik@hist.no

Tlf:
Mobil:

A: 21071548
47050548
oddbjorn.arntsen@nav.no

2016 FROGNER
Helge Abrahamsen, sekretær
Hjelpemiddelsentralen i S & Fj.
Steinanvn 12
6800 FØRDE

Tlf:
57830538
Fax:
57830501
helge.abrahamsen@trygdeetaten.no

Geir Blesvik , styremedlem og annonseansvarlig
Sørlandet sykehus Kristiansand
Serviceboks 416
4604 Kristiansand

Tlf:
Fax:

38073228
38073233
geir.blesvik@sshs.no

Jon Øygarden, styremedlem
Program. for audiografutdanning
AHS - HIST - Ranheimsvn 10
7004 TRONDHEIM

Tlf:
Fax:

73559176
73559351
jon.oygarden@ahs.hist.no

Kjell Grøndahl, 1. varamedlem
Høresentralen
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen
Ole Tvete, 2. varamedlem
Hørselsentralen, Rikshospitalet
0027 Oslo
NTAF - Newsletter

Tlf:
55972690
Fax:
55972643
kjell.grondahl@helse-bergen.no

Tlf:
Fax:

23071693
23071637
ole.tvete@rikshospitalet.no
Redaktør: Arne Vik

32

Avs. PAU – AHS – HIST – 7004 TRONDHEIM

