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STØTTE 
MEDLEMMER 

 

Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for 
det økonomiske bidraget som støttemedlemmene 

har gitt til driften av foreningen. 
   
AuditData AS  MEDISAN AS 
AuditBase databasesystem for Noah  Høreapparater 
Audiometriutstyr  CI -Baha 
Tilpasningsutstyr for høreapparater  Tekniske hjelpemidler 
  Audiometri 
Comfort Audio AS   

Tekniske hjelpemidler  OTICON AS   
  Høreapparater 
COMMidt  Tekniske hjelpemidler 
Telefonløsninger   

Kommunikasjon og samtale  PHONAK AS 
  Høreapparater 

GEWA AS  Tilbehør til høreapparater 
Høreapparater  Tekniske hjelpemidler 
Tekniske Hjelpemidler   

  SIEMENS  
GN RESOUND AS  HØREAPPARATER AS 
Høreapparater  Høreapparater 

Tekniske hjelpemidler   
Audiometriutstyr  VESTFOLD AUDIO AS 
  Hørselstekniske hjelpemidler 

MEDUS AS  Varsling hjem og arbeid 
Høreapparater  Stemmeforsterkere 
Tinnitusprodukter  Samtaleforsterkere 
  Lydanlegg/skoleanlegg 
   
NTAF WEB-SIDE:  www.n-t-a-f.org   
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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 

Referat fra telefonstyremøte tirsdag 6. september 2011 
 
Tilstede: Arne V, Arne R, Jon, Ole, Kjell (Ref), Olav. Forfall: Helge.  
 

1. Gjennomgang av referatet fra styremøte 06.09. 
Referat godkjent. 

2. Styresaker behandlet på e-post: 
Reisestøtte Erfaringskonferanse om hørselshemmede i arbeidslivet: 6.000,- 
Søker er Helge Abrahamsen. 
Beløpet endres til kr 6700,- så det er i samsvar med Helges budsjett. 

 

3. Sakliste Årsmøte – (Arne V.) 
Arne gjennomgikk sakslisten. Ingen innsigelser. 
Arne spør Einar Laukli om å være ordstyrer på årsmøtet. 

 

4. Virksomhetsberetning –  (Arne V.) 
Noe mer? – Noe om økonomi? – Mål og strategi? 
 

Enkelte skrivefeil ble rettet opp. 
Vi skal skille mellom reiser som inngår i styrearbeidet og annen reisestøtte. 

 

5. Regnskap – økonomioversikt   (Arne R.) 
Arne Rødvik presenterte førebels regnskap for 2011. Det er ikke avstemt ennå, så det viser en 
differanse på ca 9000,- 
Det kommer noen flere inntekter på slutten av året, fra Newsletter-annonser og støttemedlemskap. 
Stor post med styrearbeid pga reiser, bl.a styremøte i Sverige ifm STAF. 
Arne R tar med oppdatert versjon på årsmøtet. 
 

Behandling av reiseforskudd: 
Vedtak: Kasserer har fullmakt til å innvilge reiseforskudd inntil 80% av innvilget reisestøtte. 
 

Innsynsrett og disposisjonsrett: 
Vedtak: Leder og kasserer har disposisjonsrett over foreningens konti. 
 

Reiseregninger: 
Vedtak: NTAF foretrekker at reiseregninger leveres ved hjelp av reiseregning.no når dette er 
hensiktsmessig. 
 

6. Kontingenter (Arne R.) 
Gjør rede for eksisterende satser – innstiller vi på ingen endring? 
Diskutere evt. ordinært firmamedlemskap, ikke støttemedlemskap 
Vedtak: Ingen endring i kontingenter i år. 

 
7. Valgkomité (Arne V.) 

Valgkomitéen foreslår gjenvalg av alle som står på valg. 

8. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org  (Arne) 
Støttemedlemmer, oversikt – profilering NL-WWW?  

 
Eventuelt 
Ingen saker.  
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Scanditest Norge AS , Tlf: 33 05 34 50 , www.scanditest.no eller  www.bksv.com 

Neste generasjons lydmåler fra Brüel & Kjær 
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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 
 

 

VIRKSOMHETSBERETNING FRA STYRET 2011 
 

Styret har i 2011 stort sett arbeidet med løpende saker. Regulære styremøter har vært holdt kvartalsvis på 
telefon, derfor har også varamedlemmer vært innkalt. Det er avholdt 5 styremøter i perioden hvorav ett i 
forbindelse med Svensk Teknisk Audiologisk Forenings kurs i Uppsala (mars). Marit Pedersen og Olav 
Kvaløy har vært NTAFs representant i arrangementskomitéen for EU-11. Det har blitt brukt betydelig mer 
midler til reisestøtte/styrearbeid i inneværende år enn tidligere år. Styret har funnet å kunne innvilge alle 
innkomne søknader, og avventer evt. kommentarer fra årsmøtet vedrørende føringer for kommende år. I 
Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg (NASU) har Ole Tvete deltatt som fast personlig vararepresentant 
for Arne Vik. Arne Vik er valgt av NASU som Norges nasjonale representant i EFAS. NTAF 
videresender medlemsinfo fra STAF, DTAS og Norsk Forening mot Støy. 

Medlemsstatus: 
- Stabil medlemsmasse: 85 personlige medlemmer derav 14 seniormedlemmer. Dessuten 11 

støttemedlemmer (firma).  
(Nye medlemskategorier etter vedtektsendringene på årsmøtet 2009) 

Deltakelse - representasjon: 
- Revisjon av NS8175 Lydforhold i bygninger for Universell Utforming, flere møter   
   (Einar Laukli, leder, Arne Vik, medlem) 
- STAF 2011 – Uppsala 23.-25. mars (Arne Vik, Helge Abrahamsen, Jon Øygarden, 
   Kjell Grøndahl og Olav Kvaløy) 
- Standardisering – ISO/IEC 2011  London 28.mars-1.april (Einar Laukli) 
- Standardisering – IEC 2011  London 28.mars-1.april (Olav Kvaløy) 
- 2 NASU møter 8.april og 7.oktober (Ole Tvete) 
- EFAS 10. kongress i Warszawa  22.-25. juni (Arne Vik) 
- DTAS kursus i Vejlefjord 9.-10. sept. (Jon Øygarden og Arne K Rødvik) 
- NAS Årsmøte 2011 Svalbard 22. sept. (Arne Vik) 
Reisestøtte: 
- IERASG – Moskva 26.-30.juni (Jon Øygarden og Georg Træland) 
- Erfaringskonferanse om HH i arbeidslivet – Lier   3.-4. nov. (Helge Abrahamsen) 
- EU-11 Gardermoen (Einar Laukli og Mariann Gjervik Heldahl) 

Uttalelser 
- Ingen 

Webside - internett 
- N-T-A-F.org er en viktig informasjonskanal til våre medlemmer og andre interesserte. Oppdateringen 

er godt ivaretatt av vår webredaktør, Oddbjørn Arntsen. Medlemsstoff er utlagt på de 
passordbeskyttede medlemssidene. Vi forsøker å oppdatere websiden kvartalsvis. 

NTAF Newsletter 
- NL har variabel tilgang på stoff og presenterer historiske klipp fra de første numrene. Regulariteten 

er opprettholdt med 4 nummer pr år. Annonseinngangen er stabil. PDF utgave på nett er tilgjengelig 
samtidig med papirutgaven. 

- Felles fagblad med NAF-NTAF-NAF: Ingen bevegelse i saken inneværende år. 

Oslo 16. nov. 2011 
Styret v/Arne Vik, Arne K Rødvik, Helge Abrahamsen, Jon Øygarden og Kjell Grøndahl 
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HØREAPPARATKAKA 3. KVARTAL 2011 
(Komplett oversikt finner du på http://n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm ) 
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NTAF på Haukeland 
På Haukeland Universitetssjukehus er vi fire NTAF-medlemmer. Jan Randa har tidligere 
vært audiofysiker ved Høresentralen, men er nå sjef for Medisinsk-teknisk avdeling. 
Indirekte er han fortsatt involvert i audiologien siden de to ingeniørene ved Høresentralen 
er ansatt ved Med.tek.  Kjell Grøndahl og Kjell-Magne Nupen er hhv audiofysiker og 
audioingeniør.  Siste tilskudd er Peder Heggdal. Han er audiograf og holder på med et 
masterstudium i audiologi, noe som har medført en del reisevirksomhet til Sverige der han 
tar de fleste fagene.  Hans spesialitet nå er pasienter med døde områder i cochlea, og ulike 
metoder for frekvenskompresjon. Kanskje vil det vise seg at disse pasientene har bedre 
frekvensoppløsning enn normalthørende i de delene av cochlea som grenser mot det døde 
området. Et annet prosjekt er sammenlikning av to ulike benforankrede høreapparater. 

 
Her holder Høresentralen til 

 

Undertegnede har vært ansatt siden 1996, og på de 15 årene har det vært store endringer. 
CI-virksomheten har vokst fra nesten ingenting til ca 250 operasjoner totalt. Antallet har 
variert mye, men ligger nå mellom 15 og 20 i året. Høresentralen har blitt nesten dobbelt så 
stor etter at vi ble slått sammen med Bergen Hørselinstitutt i 2008.  Universell 
hørselsscreening er innført. Haukeland har fått et nasjonalt kompetansesenter for 
vestibulære sykdommer (populært kalt Balanselabben), der vi har ansvaret for å holde 
utstyret i gang. Jobben blir også mer og mer preget av IT-problemstillinger og mindre av 
tradisjonelt «skrutrekker-og-loddebolt»-arbeid. 

Vi har et egenutviklet lagersystem for høreapparater, det har sin opprinnelse tilbake på 
slutten av 80-tallet og har mange «gener» til felles med logistikksystemet Merida som noen 
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kanskje kjenner til. For tiden holder Kjell-Magne på med en hardt tiltrengt opprydding og 
overføring til Windows-plattform.  Han er også god på datanettverk og gjør viktige bidrag i 
arbeidet det medisinsk-tekniske miljøet har gående med Helse Vest IKT for å utarbeide 
«kjøreregler» og samarbeidsrutiner. Dette vil også påvirke Hørselsentralene, siden det 
meste av utstyret etter hvert er PC-basert. De siste årene har vi dessverre sett at 
audioingeniørene i Førde og Haugesund har blitt erstattet med audiografstillinger, så i 
Helse Vest er det bare oss og Stavanger igjen som har ingeniør(er) fast tilknyttet 
Høresentralen.  Denne trenden har bl.a den konsekvensen at det blir viktigere at noen på 
Medisinsk-teknisk har kompetanse på audiologisk utstyr. 

Undertegnede er i NTAFs referansegruppe for taleaudiometri, og på Haukeland har vi 
benyttet deler av HiST taleaudiometri siden våren 2010. Sammen med Peder er jeg 
involvert i APD-utredninger i samarbeid med Statped Vest, et prosjekt som etter planen 
avsluttes i 2012. Vi kommer tilbake til erfaringer fra dette ved en annen anledning, men 
som avslutning tar vi med et bilde av testoppsettet for tale i støy som vi har begynt å prøve 
ut klinisk i høst. Fint å bruke Ekkofritt rom til noe fornuftig etter at det har stått mer eller 
mindre ubrukt i noen år. 

 
Kjell-Magne som forsøksperson i ekkofritt rom 

 

Kjell Grøndahl  
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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 

 
Referat fra Erfaringskonferanse om hørselshemmede i arbeidslivet,  
Briskeby 3. og 4. november. 
 
 
Åpningsforedraget var ved Torbjørg Aalborg, direktør for ideell sektor i Virke (Tidligere HSH). 
Hun fokuserte på store grupper som står utenfor arbeidslivet deriblant h.h. Viktigheten av 
lavterskeltilbud, tilrettelegging og trivsel på arbeidsplassen. 
 
NAV var representert ved kontorsjef Hildegunn Førsund og avdelingsleder Kristin Horn fra 
NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. De gikk gjennom NAVs ulike 
virkemiddel: Tilretteleggingsgaranti, funksjonsassistent, lønnstilskudd osv. 
 
Line Bjørnerud, prosjektleder ved Arbeidslivssenteret i Nordland fortalte fra et 
samarbeidsprosjekt mellom NAV Arbeidslivsenter og NAV NONITE, der syv utvalgte sterkt 
hørselshemmede brukere fikk tett oppfølging med det resultat at alle nå er i arbeid enten heltid 
eller deltid. 
 
Katharina Cecilia Peterson, psykologspesialist/doktorgradsstipendiat fra Nasjonalt senter for 
hørsel og psykisk helse fortalte om sitt nylig påbegynte doktorgradsarbeid: Mestring av 
psykososiale vansker og hørselstap.  
Hun sammenlignet effekten av h.h. på arbeidsplass med effekten av løsemiddelskadde (bortsett fra 
fataliteten). 
 
Fredagen startet med muntert brukerinnlegg; Yrkesaktiv og hørselshemmet, av journalist og 
forfatter Frank Rossavik. Han fortalte om sin funksjonshemming (døv på ett øre, sterkt nedsatt på 
andre øret) som han alltid var åpen om og utnyttet maksimalt til sin fordel. F. eks kom han alltid 
sent til pressekonferanser der han prompte kontaktet de ansvarlige og fortalte om sin h.h. og 
forlangte sitteplass lengst fremme i salen, i tillegg kontaktet han ofte hovedpersonen etter 
pressekonferansen og sa at han pga sin h.h. ikke hadde fått med seg alle detaljer og fikk på den 
måten ofte anledning til å gjennomføre et intervju på tomannshånd. 
 
Espen Lahnstein, interessepolitisk rådgiver i HLF fulgte opp med sine erfaringer som 
funksjonshemmet i tillegg til innlegg om regjeringens sysselsettingsstrategi. Han pekte også på en 
del paradokser som bl.a. at han hadde fått ikke mindre enn tre tilbud fra NAV om uføretrygd, uten 
å søke! 
 
Claus Jervell fra Likestilling og diskrimineringsombudet snakket generelt om likestilling i 
arbeidslivet. Han hadde undersøkt i arkivet og kun funnet to saker som gjaldt h.h. og det var to 
uttalesaker uten noen tilbakemelding i ettertid. 
 
Ellen D Straube, audiopedagog ved Briskeby fortalte om ”Behold jobben” kursene som de 
arrangerer. Disse er som mange andre stønader rammefinansiert noe som medfører lange 
ventelister og kursene for 2012 er fullbooket. 

Helge Abrahamsen 
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NASU-MØTE 7. OKTOBER 2011 – REFERAT 
(Bare sak 2 refereres her. Hele referatet legges ut på NTAFs medlemssider) 
 
Til stede 
Haakon Arnesen 
Espen Andreassen 
Ole Tvete 
Guri Engernes Nilsen 
Espen Lahnstein (sak 4 og 5) 
Marit Skatvedt (sak 6)  
Merete Orhold (sak 7 og 8) 
Steinar Birkeland (referent) 
 
Frafall 
Irene Greftegreff 
Anders Hegre 
 
Dagsorden: 

1. Godkjenning av referat fra møtet 8. april 2011 
2. EFAS-orientering fra Arne Vik – se vedlegget 
3. Standard for høreapparatformidling NS-EN 15927 – Ole Tvete 
4. Høreapparatformidlingen – Espen Lahnstein  
5. Innvilgede samhandlingsreformprosjekter – Espen Lahnstein  
6. God start (se www.hlf.no/godstart) og CI-register - Marit Skatvedt  
7. Briskeby: Innvielse og prosjektplaner – Merete Orholm  
8. Bilateralt CI – Merete Orholm  
9. HLFs handlingsprogram 2012-2015 – Steinar Birkeland  
10. Eventuelt: a) EFAS-representant 

b) Hørselstesting av bussjåfører 
c) Beramming av neste møte 

 
REFERAT 

2. EFAS-orientering fra Ole Tvete (for Arne Vik) – basert på Arne Viks møtereferat 
Arne Viks referat gir en grei redegjørelse for seminaret i Warsawa, med fokus på at det var 
mer form enn innhold. Det substansielle ligger i EFAS´ konsensusdokumentet som stiler 
mot å sikre hørselsscreening på barnegruppen. Dette er tidligere i denne uken sendt ut til 
NASU-medlemmene. Det er klart at ambisjonene er mer relevante for andre land enn 
Norge, all den tid vi tross alt har rimelig skikket vårt eget hus. Da blir spørsmålet hvordan 
vi kan bidra best. En mulighet er å sende dokumentet over til Helsedirektoratet – som p.t. 
motsetter seg at hørselshemming skal inn i nasjonal hørselsstatistikk (se sak 7) – og be om 
tilbakemelding på hvordan det ser ut her i landets kommuner for førskoletestingen og om 
dette matcher de kravene/forventningen som kommer til uttykk i konsensusdokumentet. 
Det anbefales rentoneaudiometri, men spørsmålet er om er det tilstrekkelig med f.eks. 
OAO, som mange helsesøstre i dag har. 
VEDTAK: Steinar Birkeland sender brev til Helsedirektoratet med spørsmål om 
kommunenes førskoletesting (femåringene). Konsensusdokumentet vedlegges. 
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Bare noen få ord om at: 

• Anbefalte retningslinjer for HiST taleaudiometri  Utkast 5, oppdatert 07.11.2011 
(Kjell Grøndahl) legges ut på NTAFs hjemmesider  

• Høreapparatstatistikken i full versjon er lagt ut på http://n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm 

• Ny NTAF referansegruppe for Taleaudiometri ble etablert på årsmøtet. Kjell 
Grøndahl (sammenkallende), Jan Erik Israelsen og Jon Øygarden – se referatet på 
side 4 

• Nyttige linker til forskrifter og veiledninger vedr. bygg: 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html#map028  
http://byggeregler.be.no/dxp/content/tekniskekrav/kap-13/  

 

Bare noen få ord om…. 

Fra NTAF NL nr 24 mars 1994: 
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NTAF - Styre   2011 → 2012  
   

Arne Vik,  leder    
Program. for audiografutdanning Tlf: A: 73559351 
AHS - HIST - Ranheimsvn 10 Mobil: 92203614 
7004 TRONDHEIM  arne.vik@hist.no 
   
Arne Rødvik, kasserer   
ØNH-avd, Klinikk for kirurgi og nevrofag Tlf: A: 23071694 
Oslo univ.sykehus HF, Rikshospitalet Mobil: 97972729 
Postboks 4950 Nydalen - NO 0424 OSLO  arodvik@medisin.uio.no 
   
Helge Abrahamsen , sekretær  
Hjelpemiddelsentralen i S & Fj. Tlf: 57016284 
Steinanvn 12 Mobil 90171504 
6800 FØRDE helge.abrahamsen@nav.no 
   
Kjell Grøndahl , styremedlem - annonseansvarlig  
Høresentralen Tlf: A: 55972690 
Haukeland Universitetssjukehus Mobil: 41201730 
N-5021 BERGEN. kjell.groendahl@helse-bergen.no 
   
Jon Øygarden ,  styremedlem  
Program. for audiografutdanning Tlf: 73559176 
AHS - HIST - Ranheimsvn 10 Mobil: 92613883 
7004 TRONDHEIM  jon.oygarden@hist.no 
   
Olav Kvaløy , 1. varamedlem  
SINTEF IKT Tlf: 73592636 
 Mobil 98245170 
7465 Trondheim olav.kvaloy@sintef.no 
   
Ole Tvete,  2. varamedlem   
Hørselsentralen, Rikshospitalet Tlf: 23071693 
 Mobil: 41230053 
0027 Oslo  ole.tvete@rikshospitalet.no 
   
NTAF - Newsletter  Redaktør:  Arne Vik  
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