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Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for 
det økonomiske bidraget som støttemedlemmene 

har gitt til driften av foreningen. 
   
Audio Consult AS  MEDISAN AS 
Tekniske hjelpemidler   Høreapparater 
  Tekniske hjelpemidler 
AurisMed AS  Audiometriutstyr 
Høreapparater   
Tekniske hjelpemidler   OTICON AS  
  Høreapparater 
Beltone Norge  Tekniske hjelpemidler 
Høreapparater   
Tekniske hjelpemidler  PHONAK AS 
  Høreapparater 
GEWA AS  Tekniske hjelpemidler 
Høreapparater  Audiometriutstyr 
Tekniske hjelpemidler  Audiometrirom  
Audiometriutstyr   
  STARKEY NORGE AS 
MEDUS AS  Høreapparater 
Høreapparater   
Tinnitusprodukter  VESTFOLD AUDIO AS 
  Tekniske hjelpemidler 
GN RESOUND AS   
Høreapparater  UNITRON HEARING 
Tekniske hjelpemidler  Høreapparater 
Audiometriutstyr   
   
   
   
   
   
   
   

NTAF WEB-SIDE:  www.n-t-a-f.org 
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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 
Referat fra telefonstyremøte 05.03.2009. 

 
 
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 2/12 godkjent med presisering av Arnes 

(PAUs) to prosjekt: Støy i klasserom og Verktøy for måling av effekt av 

lydutjevningsanlegg. 

 

2. Møtekalender 2009 (Arne)  

Telefon styremøtene blir tirsdager 1415 til 1515 den 9. juni og 1. september samt et 

møte kl 1700 onsdag den 4. november før årsmøtet kl 1800. 

 

3. Høringsvar PT (Post- og Teletilsynet).  

Ny forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser(Helge) 

Høringssvaret der NTAF ber om videreføring av gjeldene spektrumstillatelse 

13803 er sendt både pr brev og e-post . PT har bekreftet mottatt e-post men ikke 

antydet noen behandlingstid.  

 

4. EU-09 Orientering. (Arne og Oddbjørn) 

Hovedsesjonene ser greie ut, fortsatt tynt på parallelle sesjonene. Kurset dekker 

kursavgift for spesielt inviterte foredragsholdere på parallellsesjonene (altså ikke 

egne medlemer som anmelder innlegg).  

Ønske om at en NAV Hjelpemiddelsentral har et innlegg om hjelpemiddel for 

telefoni. Arne spør Monica i Ålesund.  

Arne sjekker med Ann Mette Rekkedal om  hun har noen resultater fra sitt 

doktorgradsarbeid som kan legges frem på EU-09. 

Mari Sølsnes, Arne og Oddbjørn har fått forevist den elektroniske påmeldingen.
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5. Orienteringssaker (Arne) 

Arne og Georg har hatt møte med Knut M Ellingsen angående ønsket om at 

NASU skal møtes på styreledernivå. Avventer svar 

 

6. Newsletter – www.n-t-a-f.org (Arne) 

 

7. Eventuelt:  

Jon: NAS 23. og 24. oktober i Trondheim ønsker å få et innlegg om 

hørselshemmedes forventninger til kulturbygg. Arne foreslo å utfordre HLF på 

dette området. 

Jon: Er det ønskelig å dele ut  doktoravhandlingen Norwegian speech audiometry 

til medlemene, i så fall kan den trykkes opp i minimum 100 eksemplar.  

Styret vedtok å kjøpe inn 120 eks. til utdeling på EU-09, resten sendes pr post. 

Vedtak siden forrige styremøte: Styret vedtok per e-post at Georg blir NTAFs 

representant på dagsseminar i NAS regi om høreapparatformidlingen i  Norden i 

forbindelse med årsmøte i Helsinki i september. 

 

Konferanse om auditiv nevropati 3.-4.september 2009 
 
3. og 4.september kommer Charles Berlin til Universitetet i Oslo for å holde et todagers 
kurs om auditiv nevropati. Dette er et resultat av samarbeidsprosjektet ”Å høre, men ikke 
forstå”, mellom Skådalen kompetansesenter og Rikshospitalet. Prosjektet er finansiert med 
midler fra Helse og Rehabilitering, og har kompetanseutvikling og kunnskapsformidling i 
forbindelse med hørselslidelsen auditiv nevropati som hovedmål. Som en del av prosjektet 
har vi invitert Charles Berlin til Norge i september. Målgruppen for denne konferansen er 
fagfolk som jobber innen hørselsfeltet i Norge, som audiofysikere, audiografer, 
audiopedagoger og ØNH-leger. Studenter og foreldre til barn med auditiv nevropati vil 
også bli invitert. 
Konferansen vil koste 500 kr, og påmeldingsfristen er satt til 15.06.09. 
 
Påmelding kan skje via følgende e-post-adresse: paamelding.auditiv.nevropati@statped.no 
 
Program for konferansen, endelig invitasjon og annen informasjon vil legges ut på 
Skådalen kompetansesenter sine hjemmesider: www.statped.no/skadalen/ANkonferanse 
 
SE ANNONSE PÅ SIDENE 7 og 8
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Referat 

Møte om: Oppfølging av høreapparatformidlingen 

Tilstede: Anne Selstad og Martha Østbye fra Helse Sør-Øst RHF 
Ingvill Skogseth fra Helse Vest RHF 
Gun Ekeberg fra Helse Midt-Norge RHF 
Knut Tjeldnes fra Helse Nord RHF 
Hans Petter Aarseth, Lisbeth Myhre og Elin Østli fra 
Helsedirektoratet  
Tron Helgaker, Ragna Flø og Mona Rasch fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet 
Mette Bakkeli, Kari Grette og Kaia Solheim Hansen fra Helse- 
og omsorgsdepartementet (HOD) 
Inger Gran og Yngvild Munch-Olsen fra Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet (AID) 

Dato: 12.02.2009 

Møteleder: Mette Bakkeli 

Referent: Yngvild Munch-Olsen 

 
Oppfølging av høreapparatformidlingen 
 
Bakkeli fra HOD ønsket velkommen. Hun informerte om møtets formål, som var å skape 
en felles forståelse for det videre arbeidet som skal gjøres med oppfølging av 
høreapparatforvaltningen. Gran fra AID supplerte. 
 
Solheim Hansen fra HOD redegjorde kort for utfordringene på høreapparatområdet, og de 
tiltakene i rapporten som departementene har anbefalt at skal følges opp. Hun anbefalte å 
benytte rapporten ”Å høre og bli hørt” som bakgrunnsmateriale i arbeidet med den videre 
oppfølgingen. Munch-Olsen fra AID supplerte med hensyn til tiltak som også gjelder 
Arbeids- og velferdsetaten. 
 
Bakkeli viste til at det er mange aktører involvert i høreapparatformidling, og det viktige nå 
er hvordan vi kan sikre brukerne en god oppfølging i systemet. På spørsmål om 
kommunenes rolle, nevnte Myhre fra Helsedirektoratet avtalene mellom HOD og KS som 
en mulig arena for å trekke disse med i arbeidet.   
Det ble deretter åpnet for en runde rundt bordet. 
Tjeldnes fra Helse Nord RHF fortalte at det skjer mye positivt på mestringssentrene, og at 
de har hatt en grundig gjennomgang av de private avtalespesialistene. Arbeidet med 
samarbeidsavtaler kan imidlertid bli mer utfordrende. De har et fagnettverk for 
hørselssentralene som vil bli motor for å gjennomføre oppdraget. 
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Aarseth fra Helsedirektoratet viste til at kommunene er kompetansesvake på området og 
etterlyste spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt. Myhre fra Helsedirektoratet nevnte 
hørselskontaktene i kommunene som viktige samarbeidspartnere ved nye avtaler. Flø fra 
Arbeids- og velferdsdirektoratet viste også til at alle landets kommuner allerede har avtaler 
med de statlige hjelpemiddelsentralene. De nye samarbeidsavtalene kan forankres i samme 
system. Tjeldnes påpekte viktigheten av at man får involvert de med systemansvar for 
rehabilitering i kommunene. Myhre minnet om at alle kommuner skal ha koordinerende 
enhet for habilitering og rehabilitering som vil være et formelt kontaktpunkt. 
 
Ekeberg fra Helse Midt-Norge RHF sa at det eksisterer noen avtaler med 
NAV og enkelte HF. Ellers er det eksisterende avtaler mellom kommunene og i enkelte 
HF i regionen. Dette er noe en kan bygge videre på. De har igangsatt et prosjekt som skal 
kartlegge hørselsområdet. 
 
Skogseth fra Helse Vest RHF mente det var viktig å ta med tiltakene i rapporten i 
oppdragsdokumentene til helseforetakene. Det er behov for private avtalespesialister, men 
hørselssentralene må være motorene både faglig og organisatorisk. Behov for et 
kartleggingsarbeid blir nå vurdert. De ønsker å ta ansvar. 
 
Østbye fra Helse Sør-Øst RHF syntes det var bra med tydelige krav i 
oppdragsdokumentene. Hun mente at høreapparatformidlingen fungerte bra mange steder, 
og at det var viktig å lære av gode erfaringer. Hun stilte deretter spørsmål om hva som skal 
være RHF’enes rolle, og hvem samarbeidsavtalene skal inngås mellom. De vil gi 
oppdraget til helseforetakene, men vil vurdere RHFets rolle og om de skal gi alle 
helseforetak samme ansvar, eller gi overordnet ansvar til et helseforetak.  
Selstad fra Helse Sør-Øst RHF viste til at de var helt avhengige av private 
avtalespesialister. De etterlyste retningslinjer på dette området. 
 
Helgaker fra Arbeids- og velferdsdirektoratet pekte på at direktoratet i det videre arbeidet 
har tre arenaer de må arbeide på. Dette er: 

- Samarbeid med RHF’ene 
- Samarbeid med Helsedirektoratet 
- Samarbeid og organisering internt i NAV 

Han hadde også et ønske om at Arbeids- og velferdsdirektoratet i arbeidet med 
samarbeidsavtaler kunne forholde seg til kun én helseregion. 
 
Myhre fra Helsedirektoratet viste til at arbeidet med de juridiske forholdene er et stort 
arbeid.  
 
Solheim Hansen fra HOD viste til at det vil være opp til de involverte parter å velge 
struktur og nivå for samarbeidsavtalene. Dette som en konsekvens av organiseringen av de 
regionale helseforetakene. Hun viste også til at de regionale helseforetakene selv må 
vurdere om de vil utarbeide felles retningslinjer som Selstad etterlyste. 
 
Det var deretter diverse innspill og kommentarer fra møtedeltagerne, før Bakkeli fra HOD 
oppsummerte: 

Forts. s. 14 
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- Inntil videre vil møtedeltagerne (eller alternative navn som ble foreslått på møtet) fra 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet 
være kontaktpersoner for det videre arbeidet – navnelisten vedlegges.  

- Arbeids- og velferdsdirektoratet tar initiativ overfor de regionale helseforetakene og 
Helsedirektoratet til det første møte.  

- HOD vil følge opp samarbeidet mot kommunene i møtet med KS den 26.02.09. 
- Det var enighet om at det er behov for særskilt rapportering på området. De regionale 

helseforetakene foreslo å legge det inn i rapporteringen på Nasjonal strategi for 
habilitering og rehabilitering (2008-2011) med frist 1. juli. Arbeids- og 
velferdsdirektoratet vil rapportere i tertialrapportene. 

- Forslag fra Helse Sør-Øst RHF om at HOD og AID innkaller til et nytt møte i juni for 
å oppsummere status og framdrift.  
 
Dato for nytt møte settes til 15. juni kl 13-14.30 

Oppdragsdokumentet fra HOD til Regionalt HF kap 3.3.10 Rehabilitering og habilitering 
(Helse Nord i dette eksempelet) 
 
….. Hørselsomsorgen er preget av mange aktører med mangelfullt samarbeid og kompetanse, 
og lange ventetider til hørselssentralene. Som oppfølging av rapporten ”Å høre og bli hørt” 
legger Helse- og omsorgsdepartementet til grunn at de regionale helseforetakene innenfor sitt 
”sørge for”-ansvar har ansvar for helsehjelp til mennesker med hørselsproblemer, herunder 
tilpasning av høreapparater. Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet vil få i 
oppdrag å utarbeide felles informasjon om god høreapparatformidling.  
 
Tiltak for oppfølging:  
 

• For å få en mer helhetlig høreapparatformidling skal det inngås avtaler om oppfølging og 
rehabilitering knyttet til høreapparatformidling mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste 
og NAV slik det er foreslått i rapporten ”Å høre og bli hørt”. Helse Nord RHF har ansvar 
for at dette skjer og skal rapportere antall helseforetak  som har inngått slike 
samarbeidsavtaler.  
 

• Helse Nord RHF skal inngå avtale om høreapparattilpasning med legespesialister med 
avtale for å sikre tilstrekkelig kapasitet og gi oppdatert oversikt over hvem det  er inngått 
slik avtale med til Arbeids- og velferdsetaten.  

 
• Helse Nord RHF skal legge til rette for at lærings- og mestringssentrene kan bli arena 

også for helhetlig høreapparatsformidling i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, 
kommunene, NAV og brukerne. 
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NTNU Det historisk-filosofiske fakultet 
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
  
 

INVITASJON  
 
  Konsulent 
 Vera Synnøve Hamran 
 Telefon +47    73 59 61 72 
 E-post vera.hamran@hf.ntnu.no 
 
 
Vår dato:  Vår ref.:  Deres dato:  Deres ref.:  
24.03.2009    
 
 
 

TEMA FOR OPPGITT EMNE 
Prøveforelesning, dr. grad, fredag 17. april 2009, kl. 10.15,  
Auditoriet, Suhmhuset, Elvegt, 6, 7012 Trondheim. 
 
Tittel på tema over oppgitt emne er følgende: 
 

Metoder for prediksjon av  
taleoppfattelse ved forstyrrende etterklang og støy. 

 
Det er 45 minutter til disposisjon til prøveforelesningen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Disputas, dr. grad, fredag 17. april 2009, kl. 12.30,  
Auditoriet, Suhmhuset, Elvegt, 6, 7012 Trondheim. 
 
Det er maksimum 20 minutter til disposisjon til å presentere arbeidet til 
doktoravhandlingen. 
         

- 
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     Slik ser den ut, 
     Jons avhandling, som vil bli 
     Gitt til alle NTAFs medlemmer. 
 
     Den kan hentes på Audiograf- 
     Utdanninga, ellers leveres den 
     Ut på etterutdanningskurset 
     I november. 
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En foreløpig oversikt over tema i de parallelle sesjonene. 

Etter neste møte i faglig komité 1. april vil nok en del mer være på plass, men det ble 
akkurat for knapp tid til å komme med i dette nummeret av NL. 

 

PARALLELLSESJONER: 



 
27

 



 
28 



 
29

  

 
 
 
Fra NTAF Newsletter nr 13 - før jul 1990: 
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NTAF - Styre   2009   

   
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: 57016284
Steinanvn 12 Fax: 57016271
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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