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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
MEDUS AS
Høreapparater
Tinnitusprodukter

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
UNITRON HEARING
Høreapparater
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

Referat fra styremøte Hudiksvall 10.04.2008.
Tilstede: Arne Vik, Geir Blesvik, Oddbjørn Arntsen, Kjell Grøndahl, Ole Tvete og
Helge Abrahamsen(referent)
1.

Gjennomgang av referat fra styremøte 04. mars 2008
Kommentar til regnskap EU2007, dette er ennå ikke revidert og underskuddet blir
litt mindre pga forskuddsinnbetalingene.

2.

Søknad om dekning av underskudd STAF/NTAF:
Georg Træland får innvilget søknaden.

3.

Eventuelt
Forespørsel om søknad fra Arne Rødvik.
Styret oppforder Arne til å søke, søknaden vil bli behandlet omgående.
Årsmøte NAS-Island. Arne Vik får betalt reise og kongressavgift og deler av
oppholdet av arrangøren (invitert foredragsholder). Styret støtter dekning av
Arnes underskudd.
NTAF er ikke tilfreds med måten Norge er representert i NSH og vil tilskrive
NAV og påpeke dette.
Geir tilskriver de firmaene som har falt ut av NL papirutgave om at de slipper å
betale for annonseplass.
Geir undersøker kostnader ved innkjøp av fargekopieringsmaskin og overgang til
NL i farger.
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

Referat fra telefonstyremøte 10.06.2008.
Tilstede: Arne Vik, Geir Blesvik, Oddbjørn Arntsen, Kjell Grøndahl, Helge
Abrahamsen(referent), Ole Tvete og Jon Øygarden

1.

Referat fra forrige styremøte.
Gjennomgang referat fra styremøte 10/4, godkjent. (Helge)

2.

EU-07 /09 Status – oppdatering:
Oddbjørn: regnskap for EU07 er nå revidert.
Kjell: Hvitbok mangler fortsatt prinsipp for regnskapsføring av
etterutdanningskursene.
Arne: foreslår at alle leser nøye igjennom hvitboka og at vi diskuterer den på neste
styremøte samt at den blir tatt opp på samarbeidsmøte mellom lederne.
Audiografene sonderer forskjellige mulige hotell for neste EU.

3.

Orienteringssaker.
Arne: NASU, ønske om enklere (mindre omstendelig) referat fra møtene.
HLF kunne ikke slutte seg til forslag om brev med innspill om
høreapparatformidlingen, dermed kommer det ingen innspill fra NASU.
NTAF tar eget initiativ ovenfor departementet for å følge opp rapporten. Arne,
Jan-Erik og Georg tar saken.
CEN TC380: Stig Arlinger er med fra Sverige og HLF er oppfordret til å stille
med en representant.
Masterstudie i audiologi ved NTNU.

4.

Newsletter - WEB:
(Ingen spesielle saker)

5.

Eventuelt:
Arne sender brev til NEK om 50% refusjon av utgiftene til
standardiseringabrbeid.
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REFERAT - NASU-møte 22. mai 2008
Referent: Utvalgssekretær Steinar Birkeland, HLF
Til stede:
Hørselshemmedes Landsforbund
Norsk Audiografforbund
Norsk Audiopedagogisk Forening
Norsk Teknisk Audiologisk forening

Geir Lippestad
Bjørn-Roar Valvik
Reidun Bastholm
Arne Vik

Forfall uten mulighet for å stille vara:
Norges Døveforbund
Paal Richard Peterson
Norsk Forening forening for
Otorhinolaryngologi,
Hode- og Halskirurgi
Haakon Arnesen

1. Godkjenning av møtereferat
Vedtak: Referatet ble godkjent.
2. Rapporten om høreapparatformidling: Å høre og bli hørt
Det ble tatt en runde rundt bordet, for å få frem forløp og status i saken. Det var bred enighet
om at det er positivt at tilskuddmodellen er blitt lagt død. Med basis i AVdir og SHDirs
”Omforent modell, notat 11. februar 2008” (som følger vedlagt referatet) er det likevel en
reell fare for at de helhetlige grepene, som flertallet i selve ”Å høre og bli hørt”-rapporten
står bak, vil ende opp i skyggen av de langt mer begrensede tiltaksforslagene i notatet. NAF
er bekymret for er at rapporten "Høre og bli hørt" skal komme i bakgrunnen av den
omforente modellen og dermed ikke komme ut på høring. I praksis vil det kunne innebære at
rehabiliteringstilbudet går glipp av et løft i kvalitet og omfang. Bakgrunnen for dette er at
det mest presserende å for sentralforvaltningen, er å utkvittere Riksrevisjonens mer
begrensede økonomisk-administrative anmerkninger til høreapparatdistribusjonen. Det som
da vil kunne stå igjen fra rapporten i implementeringen av dens forslag, er besparende
økonomisk-administrative justeringer – for eksempel nye rutiner for lagerstyring,
reparasjoner og gjenbruk. Når det gjelder videre prosess, skjer den internt i
sentralforvaltningen uten at verken profesjonsorganisasjonene eller brukerorganisasjonene er
direkte involvert. Et sannsynlig implementeringsforløp er at utvalgte deler av
tiltaksforslagene i rapporten/notatet finner rom på Statsbudsjettet for 2009, med suksessiv
oppfølging i senere Statsbudsjett.
Vedtak: NASU-representantene holder hverandre løpende orientert om utviklingen i saken
gjennom e-post. Saken følges opp på kommende NASU-møte.

3 . NASUs rolle i saker hvor medlemmene har ulike interesser
Med utgangspunkt i prosessen omkring Å høre og bli hørt, ble det diskutert hvordan NASU
skal håndtere saker hvor medlemmene har ulike interesser. Det var bred enighet om at
NASU ikke er en organisasjon, men et samarbeidsorgan som utad jobber etter
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konsensusprinsippet. Eksempelvis er det således ikke naturlig for HLF, etter å ha vært
involvert i prosessen med Å høre og bli hørt og i den forbindelse avgitt eget høringssvar, å
gå for et NASU-forankret høringssvar. På tilsvarende vis står andre NASUmedlemsorganisasjoner fritt til å gi sine egne høringssvar, som sannsynligvis også vil ha en
del konfliktuerende ulikheter pga. profesjonsbegrunnet interesseulikhet. Det er naturlig å ha
ulike interesser, hvilket i seg selv begrunner behovet for NASU som hørselsnorges egen
tenkesmie og diskusjonsforum.
I tillegg kommer saker hvor det faktisk er interessefellesskap. Et aktuelt eksempel er at det
er lite forutsigbarhet helseforetakene i mellom hvordan tiltaksdokumentene håndteres
administrativt og implementeres faglig: Generelt er departementene og helseforetakenes
prosesser nokså lukkede, noe NASU har en interesse av å endre på. NASU-tilknytningen gir
dessuten medlemsorganisasjonene muligheten til nettverksbasert informasjonsutveksling og
ulike former for varsling, for eksempel i tilfeller hvor enkelte er utelatt fra en høringsliste.
Vedtak: NASU er et samarbeidsorgan hvor kjerneoppgavene er a) utveksling av informasjon
(nettverksfunksjon), b) meningsbrytning medlemmene i mellom (tenkesmiefunksjon), og c)
ved interesselikhet gjøre felles front utad (påvirkningsfunksjon).

4. Kurs og konferanser
Det kom frem at det p.t. er en relativt stor kurs/konferansevirksomhet innen hørselssektoren,
så vel i Norge som i Norden og verden for øvrig. Profesjonene samhandler omkring flere
konferanser/kurs, mens utveksling mellom profesjonene og brukersiden primært skjer
gjennom NAS-konferansen.
NASUs eventuelle fremtidige involvering på denne arenaen, vil muliggjøre en bredere
synliggjøring av hørselssaken og norsk audiologi. Ikke minst vil en slik satsing kunne
mobilisere rikspolitikere og nasjonale medier innenlands. I tillegg til profileringspotensialet
internasjonalt.
Vedtak: Det er foreløpig ikke aktuelt for NASU å arrangere egne kurs/konferanser.

5. Orienteringssaker:
a) Standardiseringsarbeidet i CENs høreapparatkomite
Det ble lagt frem e-post fra Ane Wigers: HLF oppnevner sin egen brukerrepresentant
finansiert av HLF. Det først møtet er i juni, deretter et møte i oktober. Fra fagsiden deltar
Gøril Haukøy og Georg Træland. Deres utgifter dekkes av deres respektive organisasjoner,
evt. helt eller delvis av andre organisasjoner etter nærmere avtale.
b) Representasjon i EFAS` generalforsamling i Göteborg
Det var enighet om at det ikke er aktuelt for NASU å sende representant.

forts. side 11
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Master i Trondheim
Gruppen fra NTNU og HiST som arbeider med utvikling av mastergradstilbudet i audiologi
har i møte med studierektor og prorektor fått svært positiv respons. Saken skal
viderebehandles av fakultetene (IME, HF og SVT). Mulig oppstart blir høsten 2009, senest
høsten 2010.
c) Referatform
Tilbakemeldinger indikerer at den opprinnelige referatformen fra NASU-møtene, var for
detaljert på diskusjonene og utydelig på hva som ble bestemt. Det ble derfor enighet om å
justere formen til den formen det foreliggende referatet har: Kort redegjørelse for ordskiftet
etterfulgt av vedtaksdel.
Beramming av nytt møte
Nytt møte blir 30 oktober: Kl. 12-13 enkel lunsj etterfulgt av selve møtet kl. 13-16.
Tentativ saksliste:
1. Å høre og bli hørt
Orienteringssaker:
a) Oppsummering fra CEN-møtene sommeren og høsten 2008
Andre saker meldes inn til NASU-sekretariatet så snart som praktisk mulig.
Oslo, 28. mai 2008

Rapport frå IERASG i Bled, Slovenia, 10.-14. juni 2007.
Med pengestøtte frå NTAF var eg i Bled i juni 2007 på ein sentral konferanse om ”evoked
potentials,” samt OAE. Vi var ein handfull nordmenn der frå Trondheim, Tromsø, Oslo og
Arendal. Nokre av høgdepunkta på konferansen er prøvd oppsummert nedanfor:
Hands-free og bilkøyring. (Curtis W. Ponton frå Compumedics Neuroscan, University of
Texas at El Paso, El Paso, Texas, USA og Elais M. Ponton frå Human Auditory Physiology
Laboratory, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada).
”Driving while Listening – Multi-Tasking Mayhem: Analysis of Event-Related
Potentials.”
• Det største problemet ved å bruke mobiltelefon i bil er ikkje at ein snakkar i
handhalden, men at merksemda blir mindre når ein lyttar.
ABR og torsk. (Niels Christian Stenklev, Torgrim Fuhr og Einar Laukli frå ØNH-avd ved
Universitetet i Tromsø, Karine Faucher, Øyvind Aas-Hansen og Børge Damsgård frå
Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture Research, Tromsø, Norway). ”ABR and
Regeneration of Inner Ear Hair Cells in Gentamicin-Treated Cod (Gadus Morhua).”
• Torsk kan regenerere øydelagte indre hårceller
• Stenklev & co har målt ABR på torsk 10 og 17 dagar etter å ha sprøyta inn
gentamycin, og sett på regenerering av dei øydelagte hårcellene
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Samanlikning av ASSR- og ABR-tersklar målt på tre system, jamført med
audiometridata. (Lech Śliwa, Krzysztof Kochanek, Anna Piotrowska, Adam Piłka og
Henryk Skarżyński, Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Warsaw, Poland).
”Evaluation of Differences between Audiometric and ASSR Thresholds.”
ASSR-, ABR- og audiometritersklar for dei tre systema Audera frå GSI, Master frå
Biologic og CHARTR EP frå GN Otometrics vart samanlikna for normalthøyrande og for
høyrselshemma med sensorinevralt høyrseltap, og terskelvariabiliteten vart undersøkt.
• Gjennomsnittleg skilnad mellom audiometrisk og estimert terskel kan gjerast liten
under kontrollerte testvilkår.
• Det er signifikante skilnader mellom gjennomsnittleg audiometriterskel (PTA) og
ASSR hos enkeltpasientar, uavhengig av målesystem.
• For enkeltpasientar er variabiliteten av testresultatet statistisk signifikant, og
introduserer ein tilfeldig feil i terskelevalueringa
Samanlikning av VRA og ASSR. (Katie Rutzler, Laura Booth, Andy Phillips, Sarah
Fancy, Nicky Armstead, Audiology Department, Royal Berkshire NHS Foundation Trust,
Reading, United Kingdom). ”Comparison of Mixed Modulation Auditory Steady State
Responses and Tone-Burst Auditory Brainstem Responses in Neonates with their
Subsequent Behavioural Responses.”
Her har nyfødde blitt testa med to typar ERA, Mixed Modulation ASSR og Tone Burst
ABR, og tersklar funne for 4 frekvensar. Desse tersklane har blitt samanlikna med VRA
tersklar for same frekvensane, og det er funne god korrelasjon mellom dei objektive og
subjektive metodene. Dei nyfødde har blitt testa i heimen, og det har slik blitt oppnådd låg
muskel-artefakt på målingane.
Testing av nyfødde i heimen. (Ani Sahakian, Laura Booth, Andy Phillips, Katie Rutzler,
Sarah Fancy, Nicky Armstead, Royal Berkshire NHS Foundation Trust, Reading, United
Kingdom). ”Home-Based Diagnostic Electrophysiology Following Referral from
Community-Based Universal Newborn Hearing Screening.”
• Testing i heimen er optimalt for barna og dei pårørande
• ABR og ASSR utført og tersklar funne for 4 frekvensar
• Ein har målt låge tersklar (ned til 20 dB) med låge muskelartefakt.
Måten lydsignalet blir behandla hos pasientar med nevropati. (Rosamaria Santarelli,
Edoardo Arslan, University of Padua, Padua, Italy, Henry J. Michalewski, Arnold Starr,
University California Irvine, Irvine, California, USA). ”Different Mechanisms in Temporal
Processing Disorders Accompanying Auditory Neuropathy.”
Transtympanisk cochleografi (ECochG) vart brukt på ei gruppe pasientar samt ei gruppe
normalthøyrande for å sjekke aktivitet frå reseptor (summasjonspotensial [SP] og cochleær
microfoni [CM]) og høyrselsnerven (compound action potential [CAP]) med klikk-stimuli
presentert i frittfelt. Cochleære potensial vart funne i alle nevropati-tilfellene, med lengre
varigheit og lågare amplitude enn for normalgruppa. Cochleær mikrofoni vart funne i alle
nevropati-pasientane, med like stor amplitude som hos normalgruppa.
Forts side 14
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Studier av hjernestammen og korleis den behandlar musikk og tale. (Nina Kraus:
Northwestern University, Evanston, Illinois, USA). ”Dynamic Sensory Encoding of Sound:
Implications for Language and Music.”
Kodinga av lydsignala i hjernestammen er meir dynamisk enn ein tidlegare har antatt;
kodinga er påverka av erfaringar av forskjellige typar, både livslang (td hos musikarar),
korttids (lyttetrening), og sanntids, og også påverka av ikkje-akustiske faktorar som td
visuelle inntrykk.
• Autistar oppfattar ikkje F0 (grunntonen), kan brukast for å diagnostisere autisme
Arne Rødvik, Rikshospitalet

STILLING LEDIG – VIL DU SØKE?
Fra: Bjørn Gammenthaler [mailto:BG@oticon.no]
Sendt: 17. juni 2008 08:37
Til: Arne Vik
Emne: FW: Mye muligheter?
Hei Arne,
Rett på sak – ”mat for Mons” – noen burde føle seg kallet i NTAF. En rekke av våre medlemmer ”der ute”
burde ha forutsetninger for slike jobber. Har man et ryddig forhold til å levere, så tror jeg at dette må
være et utfordrende og spennende område å jobbe i. Trolig lite aktuelt for meg, men jeg gir denne
gjerne videre og følger opp oppfordringen.
Mvh. Bjørn
man 2008-06-16 skrev Bjørn Waagø <bjorn.waago@pu.no>:
Fra: Bjørn Waagø <bjorn.waago@pu.no>
Emne: Mye muligheter?
Dato: Mandag 16. juni 2008 15.10
Hei,
For tiden jobber vi med å finne personer til flere spennende stillinger primært innen
maskinteknikk og akustikk. Bedriften heter Ødegaard – Danneskiold og Samsøe og er ledende i
Norden når det gjelder rådgivende tjenester innefor akustikkfeltet. Kandidater skal primært jobbe
mot større nasjonale og internasjonale selskaper i bransjer som bygg og anlegg og olje og gass
(avhengig av utdannelse og erfaring).
Jeg er ikke helt oppdatert på om din bakgrunn kan passe inn i en slik type stilling og hører gjerne
fra deg i sakens anledning. Dersom du kjenner andre personer med likende type
utdanning/erfaring hører jeg gjerne om disse også.
Imøteser ditt svar.
Med vennlig hilsen
Bjørn Waagø

Storgaten 26, P.O.Box 78 Sentrum, 3101 Tønsberg
Direct: +47 33349664 Mobile: +47 90096668 URL:

http://www.pu.no

15

16

17

18

19

Final Agenda and Minutes for 2007 General Assembly,
Heidelberg Friday 9th June at 12.30 p.m. (Kammermusiksaal).
AGENDA
1. Welcome from Chair (Attias)
2. Attendance:
Voting (18 present): Attias, Holgers, Spillman, Pitt, Verschuure, Tavartkiladze,
Pascu, Sulkowski, Dillier, Grandori, Kiss, Luxon, Pace Balzan, Barajas, Kerin
Huttunen, Laukli, Atas, Kiessling, and Apologies (Dauman who sent a proxy vote
for the 2011 venue).
Non-voting (8 present) Pytel (Hu), Ras (Irl), Kokkonen (Fi), Georgescu (Rom),
Sekula (Po), Skarzynski (Po), Arlinger (Sw), Davis (UK).

3. Minutes of GA in Innsbruck, September 2006 – were available on the
Website:www.efas.ws and in the room; no comments/corrections were received
and therefore they were deemed accepted by the Assembly.

4. Chairman’s Report on: Activities/Congresses – the Tinnitus meeting in June
2008 in Gothenburg is likely to be the venue for the next EFAS GA. Holgers has
details and first announcement of this meeting is available for the General
Assembly.
Website – There are still incorrect contact addresses of some of the member
countries representatives. The GA were asked to look at their own contact adresses
to check if they were accurate. The members of the GA were invited to provide
information that they might think could be of particular interest for the organisation
All ideas welcome.Other Activities – links/contacts
(EUFOS – Holgers) and ISA (Verschuure).Attias wished to propose a scholarship
fund for the next EFAS congress in 2009 to be made available to 2 students,
enabling them to travel to Tenerife at little or no cost (in agreement with the
organisers). This proposal was supported by the Assembly unanimously – the final
details have to be announced but the scholarships will be advertised on the Website.

5. Reports of Treasurer/Secretariat:
Spillman presented the Treasurer’s report (Balance is slightly increased this year to
27000 euro) although several countries have not paid a contribution for some
time), and then announced his retirement. He proposed handing over to Norbert
Dillier in Switzerland and this proposal was agreed unanimously by the delegates.
The board thanked Spillmann for his contribution to the Society as treasurer for 6
years.
Forts. Side 22
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6. Report on Heidelberg Congress (Dillier)
The Congress has attracted almost 500 participants and is likely to break even
financially. Dillier said that they were pleased with the weather and the Social
Programme also.

7. Report on Tenerife 2009 Congress progress (Barajas) – Barajas
presented some information on the Island, transport links and the Semiramis hotel,
whilst remaining a little non-specific about final fees proposed. Barajas had
arranged for very favourable prices for the accommodation.

8. Nominations and voting for next EFAS Congress in 2011.
Davis (UK) and Sulkowski (Poland) gave presentations on London and Warsaw
respectively. The vote for both locations was 6 for London and 13 for Warsaw (with
Dauman in absentia having a proxy vote), so Warsaw was chosen as the venue for
the 2011. The dates proposed are 22nd – 25th June, with a city centre venue.

9. Nomination Committee Report and Council Elections:
General Secretary Barajas (9), Pace Balzan (9). Barajas asked that Pace Balzan be
the principal General Secretary, in order to increase the new membership profile in
EFAS. This was accepted by the delegates present and Pace Balzan was
elected.Vice-Chair Luxon (16), Sulkowski (2). Luxon was duly elected.Treasurer
and Auditors (Dillier, Pascu, Sulkowski). Dillier was accepted unanimously, and
Pascu and Sulkowski agreed to continue in their role as auditors for a further 2
years.

10. Any other business:
Commemoration of Gerhard Salomon (Attias presented) and Stuart Gatehouse
(Verschuure presented)

11. Handover of Duties to Newly Elected Council members and
new Chair.
Holgers thanked for the confidence of serving as president during the next 2 years
and presented an analyse of the outcome of EFAS organisation based on a review of
all minutes from former GA and identified successfactors as: •Collaboration
between countries,
•Networking,
•Promoting education,
•Communication.

12. Vote of thanks to retiring Council members and Close of
meeting – Holgers particularly thanked Verschuure for his continuing hard work
and contribution to the Society. Meeting was formall closed.
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STAF/NTAF 2008 Hudiksvall
9. – 11. mars inviterte STAF til etterutdanningskurs i Hudiksvall. Kurset ble planlagt og
gjennomført i et programsamarbeid mellom STAF og NTAF der Kjelll Grøndahl har
deltatt fra norsk side. Det praktiske ble ivaretatt av en lokal arrangementskomité.
Programmet er tidligere bekjentgjort gjennom NL, og her skal det bare bekreftes at STAF
holder standarden oppe, både på foredrag og utstillinger.
Nytt av året var at det ikke ble utdelt noe konferansehefte, program eller andre papirer,
bare en tøyveske med en minnepinne der alt innlevert materiale fantes (+ noe reklame
inkl. minnepinnen i seg selv, foto på denne siden)
Hvis jeg skulle trekke fram ett eksempel fra de mange presentasjonene, må
det være foredraget ”Blyfri lödning.” av Roland Olsson fra firmaet Venso.
En grundig innføring i alle loddingens problemer og en løsningsorientert
gjennomgang (snadder for ingeniører) i forhold til hva forbudet mot
blytilsetting i loddetinn innebærer. Interesserte kan få tilsendt
presentasjonen ved å henvende seg til undertegnede.
Utenom styret, med varamedlemmer, var det bare Georg (han hadde til og
med to foredrag med seg) som hadde meldt sin interesse av de aktive
medlemmene til denne utmerkede ”gratisturen”. I tillegg var der en
håndfull (ikke en hel hånd) deltakere fra leverandører. Dette er naturligvis
noe vi må ta til etterretning ved planlegging av et eventuelt fortsatt
samarbeid med STAF. Det blir i tilfelle i 2010.
Siden det ut fra årsmøtevedtaket ikke er planlagt noe kurs til høsten, er det
viktig at medlemmene ytrer seg om hvordan vi skal forholde oss videre i
dette eventuelle samarbeidet.
Arne Vik

CEN/TC 380 Service offered by hearing aid professionals
En liten oppdatering om hva som skjer i dette arbeidet kan være på sin plass. Georg og
Gøril (heretter kalt GG) er dratt til Dublin når dette skrives, og jeg fikk ikke hanket tak før
de dro, så dette får bli som det blir.
GG melder tilbake at brukerrepresentasjonen er særdeles svak. Dette har ført til at HLF
arbeider med å få med en representant ettersom Standard Norge har anledning til å
oppnevne inntil tre representanter. Prosessen i HLF er dels politisk, og dette gjør at
arbeidet tar litt tid. Representant vil dermed ikke være på plass før evt. til neste møte.
Sverige har oppnevnt Stig Arlinger som nasjonal representant. Med sin betydelige erfaring
og tyngde i internasjonalt standardiseringsarbeid vil han utgjøre et verdifullt tilskudd, og
sannsynligheten øker for at sluttdokumentet blir noe vi kan ha praktisk nytte av i vår
hverdag (og vi ikke behøver å finne opp lure måter for å omgå).
Som GG skrev i siste NL er det møte i Dublin nå 19. - 21. juni. Neste møte er i Wien
23. - 25. oktober. I neste NL-77 vil GG komme tilbake med en statusoppdatering.
Arne Vik
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Bare noen få ord om .....
•

Norsk Lærebok i Audiologisk etterutdanningskurs, som foreligger i sitt

første utkast. Kjell Grøndahl har satt sammen ”hvitboken” etter innspill fra ulike
medarbeidere i faglig og praktisk komité. Dette blir et godt utgangspunkt for
arbeidet med neste års etterutdanningskurs
• at det har vært NAS konferanse på Island med tema livskvalitet og innlagt årsmøte.
Etter redaktørens (invitert foredragsholder) sin oppfatning var det overraskende bra
og bredt faglig innhold. Alle sammendragene er lagt ut på NAS sin renoverte
hjemeside: http://www.nas.dk/nas_konferens_2008.html med e-post adresser til alle
foredragsholderne, så værs’god les! Vi kommer tilbake med referat fra årsmøtet i
neste nummer av NLl!

Newsletter nr 10 (for historieinteresserte)
Januar 1988:
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