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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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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

Referat fra telefonstyremøte 04.03.2008.
Tilstede: Arne Vik, Geir Blesvik, Oddbjørn Arntsen, Kjell Grøndahl, Jon Øygarden
og Helge Abrahamsen(referent)

1.

Referat fra forrige styremøte. (Helge)
Gjennomgang referat fra styremøte 13.desember.
Godkjent.

2.

EU-07 Sluttstatus (Oddbjørn)
Det blir et underskudd på kr. 5771 pr forening. Føring av regnskap er lite
tilfredsstillende og vanskelig å etterprøve.
NTAF vil arbeide med retningslinjer for føringa av regnskap for
etterutdanningskursene.

3.

STAF/NTAF Hudiksvall .
Helge har stilt spørsmål om dekning av kurset for styremedlemmene selv
om det ikke skal være årsmøte.
Vedtak: Faste styremedlemmer og vara dekkes av NTAF.

4.

Rev. Møteplan for 2008 (Arne)
Møtet den 10. juni flyttes fram til kl. 09.00

5.

Orienteringssaker:
HA-formidlingens status, AVdir og SHdir har levert en omforent løsning for
ny modell av organiseringen. NTAF går inn for at endelig rapport må ut på
høring.
Referat fra møtet med Riksrevisjonen (Arne, Georg og Jan Erik), hele 3
avd.dir. pluss 3 saksbehandlere møtte fra Riksrevisjonen for å høre på
NTAFs innlegg.
Referat fra NASU møte (Arne), det jobbes nå med CEN TC318. Eget
referat i NL

6.

Newsletter, neste utgave kommer over påske.

7.

Eventuelt, Medus har blitt støttemedlem i foreningen.
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

Regnskap 2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Medlemskontingent
Newsletter
Støtte standardisering
Refusjon (felleskurs)
Diverse
Sum driftsinntekter

2007

2006

72 944,00
50 365,00
1 000,00
124 309,00

83 276,91
72 000,00
16 337,00
12 604,80
200,00
184 418,71

Driftskostnader
Diverse
Kurs/årsmøte
Newsletter
Reisestøtte/stipender
Styrearbeid
Støtte standardisering
Medlemskontingent
Taleaudiometriprosjekt
Utlegg (felleskurs)
Sum driftskostnader

40 839,37
15 663,00
7 805,00
18 506,87
40 564,96
12 042,00
1 191,44
3 356,00
10 000,00
149 968,64

6 485,52
25 347,00
9 592,00
37 849,30
31 491,88
32 140,00
3 757,10

146 662,80

Driftsresultat
Finansinntekter
Årsoverskudd/årsunderskudd

-25 659,64
13 715,00
-11 944,64

37 755,91
7 485,00
45 240,91

Balanse
Omløpsmidler
Kasse
Brukskonto
Kapitalkonto
Sum omløpsmidler

0
84 779,73
293 829,70
378 609,43

28 503,87
362 050,20
390 554,07

Egenkapital
Inngående balanse 01.01
Årsoverskudd/årsunderskudd
Sum egenkapital pr. 31.12

390 554,07
-11 944,64
378 609,43

345 313,16
45 240,91
390 554,07

Oslo, 05.02.08

Gjøvik,

Oddbjørn Arntsen
Kasserer

Arne Schiager
Revisor
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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 16. januar 2008
Referent: Utvalgssekretær Steinar Birkeland (SB), HLF
Til stede:
Hørselshemmedes Landsforbund
Norges Døveforbund
Norsk Audiografforbund
Norsk Audiopedagogisk Forening
Norsk Forening forening for
Otorhinolaryngologi,
Hode- og Halskirurgi
Norsk Teknisk Audiologisk forening

Ane Wigers (AW)
Paal Richard Peterson (PRP)
Bjørn-Roar Valvik (BRV)
Marte Karine Uggen (MKU)

Haakon Arnesen (HA)
Arne Vik (AV)

Sak 1 og 2: Georg Træland (GT) og Gøril Haukøy (GH)
1. Rapporten om høreapparatformidling og tilleggssak om møte med Riksrevisjonen
AW: Orienterte om status ift. Å høre og bli hørt-rapporten: Den 21. november 2007 fikk
HLF, etter bruk av kontakter på Stortinget, et møte med statssekretærene fra begge de to
involverte departementene. Her ble det gjort rede for HLFs synspunkt, med referanse til
danske erfaringer. Statssekretærene responderte med at saken politisk sett er helt åpen, og
at saken p.t. er i embetsverket til utredning. Det har i den forbindelse, i oktober, vært et
internt møte departementetene og direktoratet. Departementets frist for å levere sitt forslag,
er satt til 14. februar i år. I denne situasjonen ligger HLF på været, og foretar en løpende
vurdering av behovene for å lobbe og/eller presseutspill.
HA: Gitt at vi lever i et demokrati er det merkelig at mindretallet har vetorett, og slik kan
blokkere for flertallsforslaget i Å høre og bli hørt.
AW: Dette skyldes at rapporten er en administrativ utredning som er kommet i skade for å
utløse en konflikt mellom de to involverte departementene.
AV: Har vi fått svar på brevet NASU sendte til departementene?
AW: Dette ble nok i praksis besvart muntlig i det nevnte møtet med statssekretærene. Det
er vanlig praksis at formelle brev kombinert med uformelt politisk press, munner ut i denne
typen møter hvor det ikke blir ført referat men utvekslet synspunkter muntlig.
AV: Ser det som uheldig om HLF går solo – NASU skal romme både bruker- og fagorganisasjonene, og erfaringene fra arbeidet med Å høre og bli hørt viser tydelig at det ikke
minst er behov for å få frem faglige innspill. Det gjelder ikke minst overfor direktoratet,
som manglet audiologisk fagkompetanse.
AW: Ber om å få komme tilbake i e-post på denne saken etter sondering med
generalsekretær i HLF.
AV: Det er fint om AW tar dette opp med Geir Lippestad og melder tilbake til NASU.
Faren er at embetsverket – uten faggruppen som ble brukt under arbeidet med rapporten –
skal ferdigstille et sluttprodukt verken brukerne eller profesjonene er tjente med.
AW: Beroliget møtet med at bestillingsbrevet er annerledes ift. det AV frykter for. Brevet
følger som vedlegg til referatet.

8
AV: Opplyste at han har sin informasjons direkte fra en avdelingsdirektør i direktoratet,
slik at dette bør være rimelig autoritativt.
AW: Vil NASU at det er en egen NASU-representant med på møter med departement/direktorat ift. Å høre og bli hørt?
BRV: I alle fall savnes et skriftlig svar på brevet NASUsendte departementene.
AW: Ovennevnte praksis med å få uformelle møter etter skriftlige henvendelser, er den
vanlige i slike saker.
AV: Redegjorde for en tilleggsak til dagsorden, om at han selv samt Georg Træland og Jan
Erik Israelsen (alle fra faggruppen), 14. januar møtte Riksrevisjonen for å legge frem sine
synspunkter på status innen høreapparatformidlingen. Bakgrunnen for møtet var at
Riskrevisjonen hadde informert Kontroll- og konstitusjonskomiteen om at at høreapparatformidlingen ikke fungerte. Riksrevisjonen stilte med tre avdelingsdirektører og tre
saksbehandlere. De var lydhøre for de faglige og organisatoriske vurderingene, noe som er
gull verdt ettersom Riksrevisjonen er i posisjon til å legge kvalitetspress på hva som vil bli
levert til Stortinget fra direktoratets side for å bedre høreapparatformidlingen. Mer konkret
ble det pekt på at systemet er uten kontroll – spesielt det som gikk på at det er et offentlig
og et privat system som kjøres parallelt, gjorde inntrykk på Riksrevisjonen. De betonte at
det er en kjent sak at det lett oppstår ansvarsfraskrivelse når flere departement skal
samarbeide. Til sist foreslo AV at NASU skriver et brev til departementene hvor vi stiller
oss til disposisjon.
AW: Ba om å få komme tilbake til NASU på e-post etter sondering med generalsekretær i
HLF.
AV: Rollefordelingen i saken må være klar: NASU vs. egne organisasjoner.
2. Europeisk standardiseringsarbeid
GT: Lysarkpresentasjon av det europeiske standardiseringsarbeidet. Logikken i dette
systemet er at EU-direktiv må støtte seg på en standard. I Norge finnes det tre
standardiseringsengeter for hver sine områder: NEK, Standard Norge samt Post- og
teletilsynet. I dette tilfellet er det Standard Norge som har tatt et initiativ. Det skilles
mellom europeiske og internasjonale standarder, hhv. ISO og CEN. Disse igjen kan brytes
ned i Teknisk styre med underliggende Tekniske komiteer og Arbeidsgrupper. Spesielt i
det aktuelle arbeidet er at man har satt en ettårig tidsfrist (mot tre som ellers er vanlig) og
hopper bukk over arbeidsgruppene og komiteene. Dette har gjort at Standard Norge har tatt
kontakt for å få fagfolk her til lands til å bidra, slik at standarden blir riktig – ellers risikerer
man at når EU-direktivet kommer, og som Norge må følge, vil det vise seg å være
uhensiktsmessig.
HA: Hva med finansiering?
GT: Til tross for disse behovene for faglig oppfølging, er det ikke midler til dette ut over at
Standard Norge dekker femti prosent av utgiftene til en faglig representant. Øvrig forventes
dekket av arbeidsgiver og/eller evt. organisasjon vedkommende sokner til. Det er lagt opp
til te samlinger à to dager. Det bør nok være to deltakere, og i så fall trengs det inndekning
for tre fjerdedeler av utgiftene.
Forts. s 11
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AW: Det vil ansalgsvis si mellom tyve og tredve tusen kroner.
GT: Direktoratet har svart negativt på en henvendelse om finansiering, idet de viste videre
til departementet.
AW: I direktivsammenheng er det vanlig praksis at departementene går ut til fagmiljøene,
men send gjerne over en forespørsel til HLF om å gå inn med reisestøtte.
AV: Kan også være aktuelt med en brukerrepresentant, om ikke det er mulig å få til til det
første møtet så i alle fall det andre. HLF må selv ta stilling til om det er aktuelt.
GT: Vil gjerne ha et høringsomland for representantene, slik at det blir mulig å få innspill
og vurderinger fra bredt hold underveis.
AV: Alle fagmiljø bør involveres – det er mulig å opprette speilkomiteer; dette kan evt.
departementet spørres om. Dette bør samordnes med det pågående arbeidet som nå foregår
med å få frem en den endelige versjonen av Å høre og bli hørt.
3. Rollefordeling i NASU og tilleggssak om representasjon i EFAS
AV: Har undersøkt med Svenska Audiologiska Sällskapet, som opplyser at det EFASrepresentant også kan komme fra en brukerorganisasjon. Dermed er det uproblematisk å la
EFAS-representanter velges i og utgå fra NASU.
Vedtak: AV ble enstemmig valgt til NASUs representent i EFAS.
4. Felles kurs og konferanser
BRV: Audiografene ønsker å beholde dagens form på etterutdanningskurset. På Helse
2008 samarbeider HLF med Leverandørforeningen – det er kanskje en samarbeidsmodell
som lar seg overføre til andre sammenhenger.
AV: Det er ikke naturlig for NASU å forfølge sporet om felles kurs og konferanser når
audiografene ikke ønsker dette.
MU: Det ene utelukker ikke det andre – i en del sammenhenger er det naturlig å invitere
brukere og/eller brukerorganisasjoner til å delta.
AW: Enig i dette.
BRV: Kan det evt. lages en NASU-kongess?
PRP: En variant er en egen NASU-konferanse med fokus på f.eks. teknologi og
profesjonene med 2010 som mål for gjennomføring.
AV: Enig i at det er lurt å beholde de velfungerende konferansene, samtidig som det
utvikles noe nytt slik Svenska Audiologiska Sällskapet har gjort med eksempelvis
Audiologi i skolen.
AW: En ide er å konkretisere dette til neste møte.
MU: Reidun Bastholm er aktuell for dette, og MU tar opp dette med henne på styremøtet i
Audiopedagogforeningen i februar. Det som må avklares til neste møte i NASU er
varighet, profil, målgrupper og finasiering.
PRP: Tok på seg ansvaret for å fremskaffe informasjon om priser og
finansieringsmuligheter til neste NASU-møte.
5. NASU-varaer

12
SB: Delte ut revidert liste over NASU-represententanter og varaer, og tok ned de siste
kontaktopplysningene: Endelig og komplett liste følger dette referatet som vedlegg. Det ble
også minnet om at NASU-kontingenten for 2008 skal innbetales i samsvar med statuttene.
6. Beramming av nytt møte
Nytt møte blir 22. mai: Kl. 12-13 enkel lunsj etterfulgt av selve møtet kl. 13-16.
Tentativ saksliste:
1. Å høre og bli hørt
2. Kurs og konferanser
3. Orientering om standardiseringsarbeidet
Andre saker meldes inn til NASU-sekretariatet så snart som praktisk mulig.
Oslo, 18. februar 2008
Referat fra møte i CEN, Paris, TF 200 Hearing Aid Specialists Services
-(Døpt om til TC 318)
Møtet ble holdt i AFNORs lokaler i Paris 7. og 8. februar 2008.
Det var to innholdsrike dager i Paris hvor vi deltok i møte vedr standard for service ved høreapparat
tilpasning eller med høreapparatvirksomheten i sin fulle bredde. Dette var det andre møte som ble avholdt,
men første møte for oss og en del av de andre delegatene. Følgende land var representert, antall
representanter i parentes:
Italia (2 inkl. ordfører) Danmark (1) Norge (2) Finland (2) Nederland (1) Irland (3) Sveits (1) Tyskland (3)
Østerrike (1) Belgia (1) Spania (1) Frankrike (3) ANEC (2) (Europeisk brukerorganisasjon for
hørselshemmede).
Nesten alle land hadde på forhånd sendt inn kommentarer på dokumentet og det var disse kommentarene
vi skulle gjennomgå. Dokumentet er i utgangspunket skrevet av Frankrike, på forrige møte ble det vedtatt
at gruppen skulle jobbe videre på dette dokumentet. Dette var ikke Tyskland, Sveits og Østerrike enige i,
så de hadde sendt inn et helt nytt forslag.
Danmark ved Nikolai Bisgaard, hadde i tillegg laget et forslag til en ny struktur på dokumentet som mye
bygde på det tyske forslaget.
Med dette utgangspunktet så forslo vi i starten av møte å ta en diskusjon på strukturen i dokumentet før en
åpnet opp for en gjennomgang av kommentarene på det franske forslaget. Dette ble etter en kort diskusjon
avvist med den begrunnelse at det beste ville være å holde seg til det delegatene hadde forberedt seg på
Men allikevel så gikk mye av den første (og andre dagen ) med til å diskutere strukturen på dokumentet
og ”krangling” mellom enkelte fraksjoner av gruppen. Så da første dagen var over hadde vi unnagjort 3-4
sider av de 17 sider med kommentarer som vi skulle gjennomgå. Problemer oppstår når en fraksjon er
grunnleggende uenig i dokumentet og gjør alt for å redusere kvaliteten på det, samt at enkelte ikke har
forberedt seg før møtet og bruker mye taletid på diskusjon med seg selv. Dette opplevdes som veldig
frustrerende! Dag to ble egentlig ikke så mye bedre, men det ble til slutt avgjort at en ad-hock gruppe
skulle se på strukturen på dokumentet, samt flette sammen grunndokumentet og forslaget fra Tyskland,
Sveits og Østerrike.
Dette arbeidet skal være ferdig til neste møte som er planlagt til 19. og 20. juni i Dublin.
Diskusjonen i gruppen bar også tydelig preg av at noen kun tenker høreapparat tilpassing og andre igjen
ønsker å få inn rehabiliteringsperspektivet i arbeidet. Representanter for brukerorganisasjonenene i
gruppen var dessverre ikke, etter vår mening, de som tydeligst frontet det helhetlige perspektivet.
Det er derfor viktig at Norge er representert i dette arbeidet. I de fleste land i Europa er det en privat
formidling av høreapparater uten et tverrfaglig helhetlig perspektiv. Det å få inn en mer helhetlig tenkning
i kvalitetsstandarden blir en viktig oppgave.
Gøril og Georg
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SHDir og AVDir har i samarbeid lagt fram for HOD og AID forslag til en ”Omforent
modell” (Les fra og med side 19). NTAF har forfattet et forslag til uttalelse fra NASU
(nedenfor) som foreløpig ikke har fått HLFs tilslutning. Våre ytterligere kommentar til
modellen er hengt ved på slutten av modellbeskrivelsen (s.25)
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Våre kommentarer til ”Omforent modell”
Hovedinnvendingen mot omforent modell er det faktum at her er bare ett (men likevel et
avgjørende område) trukket ut fra rapporten og fremmet uavhengig av resten. Denne
innvendingen har vi formulert i vårt forslag til brev fra NASU, som alle unntatt HLF har
sluttet seg til (s. 14). En høreapparatsentral vil kunne by på store og interessante
utfordringer for det teknisk audiologiske miljøet i Norge. Behovet for faglig kompetanse er
understreket i forslaget. Etter vår mening er Trondheim med miljøet rundt St.Olav i
samarbeid med SINTEF, NTNU og Audiografutdanningen her i en særstilling hva angår
muligheter for rekruttering. Det finnes imidlertid ikke flust av eksperter å ta av på dette
området. En høreapparatsentral vil på den andre siden kunne være et spennende og viktig
bidrag til det audiologiske miljøet i Trondheim rundt Trondheimsgruppen for
Audiovitenskap. De tekniske og administrative utfordringene til en effektiv logistikk vil
være store, men vi har tiltro til at det finnes kompetanse i det medisinsk tekniske miljøet på
St.Olav til å takle en slik utfordring. Sykehusene fikk (var det ikke i 2001?) overført en
ikke ubetydelig oppgave fra Hjelpemiddelsentralene ved overtakelse av ansvaret for
personlig medisinsk teknisk utstyr (inhalatorer etc.). Høreapparat er jo ikke akkurat det
samme, men en kan tenke seg at mye ligner. Det hele vil nok hvile på at en kan få på plass
et effektivt datasystem for håndtering av høreapparatparken. Mange har allerede effektive
systemer og dette vil bl.a. være med å bestemme hvilke løsninger som er mulige.
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Bare noen få ord om .....
• at NTAF ønsker flere støttemedlemmer. Invitasjonsbrev er laget og kan fås ved
henvendelse til en i styret (se nest siste omslagsside).
• at NL nr 75 kanskje burde feires (hvem sier vel nei til en anledning til å lage en fest),
men at vi foreløpig ikke har noen planer.
• at de som ikke leser og følger med i ”føljetongen” om høreapparatformidlingen må
merke seg at det er foreslått en ny landsdekkende høreapparatsentral innenfor
helseforetakssystemet, med ansvar for innkjøp, distribusjon og reparasjon. Krefter
arbeider for at den bør legges til et miljø der det finnes og utvikles relevant
kompetanse, Trondheim. Her kan det bli arbeid for mange audioingeniører!

Newsletter nr 09
juni 1987:

Og at intet
er nytt
under solen
Fra NL 09:
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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
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