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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 
GEWA AS  Tekniske hjelpemidler 
Høreapparater   
Tekniske Hjelpemidler  PHONAK AS 
  Høreapparater 
GN RESOUND AS  Tilbehør til høreapparater 
Høreapparater  Tekniske hjelpemidler 
Tekniske hjelpemidler   
Audiometriutstyr  SIEMENS  
  HØREAPPARATER AS 
MEDUS AS  Høreapparater 
Høreapparater   
Tinnitusprodukter  VESTFOLD AUDIO AS 
  Hørselstekniske hjelpemidler 
  Varsling hjem og arbeid 
  Stemmeforsterkere 
  Samtaleforsterkere 
  Lydanlegg/skoleanlegg 
   
NTAF WEB-SIDE:  www.n-t-a-f.org   

 

http://www.n-t-a-f.org/
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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 

 
Referat fra telefonstyremøte tirsdag 11. september 2012 kl. 1500 

Tilstede: Arne V (referent), Arne R, Ole , Kjell, Olav.  
Forfall: Helge og Jon  

1. Gjennomgang av referatet fra styremøte 12.06.2011 
Kjell leste opp referatet fra sist. Noen av sakene er satt opp på dagens sakskart 

2. Saker behandlet pr. epost siden sist? 
Ingen saker, men til orientering deltok ikke Ole på BARNAS i Örebro 

3. Nytt opplegg for etterutdanningskurs? 
Tilbudet fra Color Line var for dårlig med bare 6 seminartimer. Dessuten er det 
mange som reserverer seg mot sjøreise i november. Styret går derfor inn for vanlig 
opplegg med møte på Rikshospitalet. Det er reservert auditorium fra kl. 1200 
mandag den 12. november til kl. 1500 tirsdag. Middag for NTAF medlemmer om 
kvelden mandag. 
Møtet annonseres som åpent men profilen blir som før, teknisk audiologisk. 
Medlemmer oppfordres til å forberede innlegg. Kollegiet på Rikshospitalet med Ole 
som sammenkallende lager et forslag til program etter at de innmeldte er på plass. 
Kolleger oppfordres til å utfordre andre kolleger som de vet kan ha noe å fare med. 

4. Årsmøteforberedelser 
Melding til valgkomiteen, referansegrupper og utarbeidelse av virksomhetsberetning 
(Arne V.), regnskap og økonomioversikt (Arne R) 

5. Retningslinjer for reisestøtte - revisjon? (Arne R) 
Nye retningslinjer for reisestøtte vedtatt framlagt for årsmøtet. 
Kunngjøres på forhånd i NL 

6. Velkomstbrev til nye medlemmer (Arne R) 
Vedtatt og kunngjøres i NL 

7. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org  (Arne V) 
Styret kjenner ansvar for å avlaste hjemmesideredaktøren, Oddbjørn, med å holde 
greie på oppdateringssituasjonen for stoff og linker. Arne R tar på seg den oppgaven 

8. Eventuelt 
Hvem kan stille på NASU møte i Oslo fredag 21.9. (Arne - Epost 4.9.)? 
Sak: Hva kan NASU gjøre for å øke bevissthet og kunnskap om Universell 
Utforming for Hørsel i befolkningen generelt og hos myndighetene? Re. 32 siders 
annonsebilag i Dagbladet Magasinet 8.9. om universell utforming uten en eneste 
vinkling m.h.t. hørsel! Trenger vi en tiltaksplan? – Arne R stiller Ole setter han inn 
i sakene. 
Orientering om EU13 (Olav) 
Fastlagt: På Gardermoen mandag 18.11. kl. 1300 - onsdag 20.11. kl.1600  
Foreningene disponerer selv mandagen. Felles program fra tirsdag morgen til onsdag 

http://www.n-t-a-f.org/
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kl. 1600. Programmet er i støpeskjeen, men styret diskuterer om at NTAF for 
eksempel kan arrangere en workshop mandag fra kl. 1300 og fram til årsmøtet kl. 
1700. 

9. Neste styremøte: Rikshospitalet mandag 12. november kl. 1000 
 

(Styresak 3) 

NTAF Etterutdanningskurs 2012 - på Rikshospitalet 
Mandag 12. november kl. 1200 – tirsdag 13. november (ca.) kl. 1500 

Foreløpig er vi ikke kommet lenger i planleggingen enn at vi har reservert rom og regner med at vi som 
vanlig har nok å by på fra egne rekker. Hvis du har ideer om noen det kan være verdt å invitere bes du ta 
kontakt med RH gjengen v/Ole snarest.  Siden det ikke arrangeres noe kurs fra Norsk Audiografforbund 
eller Norsk Audiopedagogisk Forening denne høsten har vi valgt å la kurset være åpent for alle.  
Hjelp gjerne til med å gjøre dette kjent. Vi satser ikke på noe annet enn interne kunngjøringer. 

MELD INN PERSONLIGE INNLEGG TIL RH -GJENGEN V/OLE SNAREST! 

 
(Styresak 4) 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NTAF – Rikshospitaler 12. nov. 2012 kl. 1700 
Vanlige årsmøtesaker. - Andre saker som ønskes tatt opp meldes til sekretær Helge 
Abrahamsen. Styret vil foreslå å lempe litt på meldefristene for å være mer i rute med NL. 
 
(Styresak 5) 

NTAF - Retningslinjer for reisestøtte 

Generelt 
Støtte kan gis til audiologisk relevante møter, kurs og kongresser. Det kan innvilges full dekning av privat 
underskudd. Det skal foreligge erklæring fra søker om at andre instanser er søkt, og at man der har fått 
avslag eller begrenset støtte. 
 

Søknaden skal inneholde spesifisert budsjett, og må være styret i hende før reisen finner sted.  
 

Foreningen kan utbetale forskudd eller betale billetter direkte. Kasserer har fullmakt til å innvilge 
reiseforskudd inntil 80% av innvilget reisestøtte.  
 

Støtte til standardiseringsarbeid kan gis på lik linje med andre møter. Søknaden behandles én gang pr 
medlem og arbeidsgruppe. 

Årsmøte 
Foreningen dekker faste styremedlemmers og varamedlemmers reise og opphold til årsmøtet og tilhørende 
kurs for styremedlemmer som ikke får utgiftene dekket av kurset. 

Reiseregning 
Når en reiser på foreningens vegne følges statens satser. For andre kurs og konferanser kan medlemmene 
søke støtte fra foreningen etter samme satser, men det henstilles til å vise nøkternhet i søknad om dekking 
av privat underskudd.  
 

Bilreiser over 100 km avklares med styret på forhånd. Det samme gjelder representasjon. 
 

Alkoholholdig drikke dekkes vanligvis ikke.   
 

Foreningen foretrekker at reiseregninger leveres ved hjelp av regjeringens nettsted 
www.reiseregningen.no , når dette er hensiktsmessig. 

Forts. s. 8

http://www.reiseregningen.no/
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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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(Styresak 6) 

Velkommen som personlig medlem i Norsk Teknisk Audiologisk forening (NTAF).  
 

Norsk Teknisk Audiologisk Forening, NTAF er en ideell faglig forening. Foreningens formål er  
• å være rådgiver og fagområdets talerør i ulike sammenhenger 
• å formidle kontakt og utveksle informasjon og erfaringer medlemmene imellom i teknisk 

audiologiske spørsmål 
• å arbeide for utdanning og videreutdanning i teknisk audiologi 
• å være rådgivende i teknisk audiologiske spørsmål, styrke faget og være rådgiver overfor 

myndighetene 
• å arbeide for å bedre teknisk tilrettelegging for hørselshemmede 

 

Medlemsavgiften for personlig medlemskap i NTAF er kr 100 pr år, og betales inn på konto 
nr 9100 1898103. Medlemmer som går ut av aktivt arbeid tilbys seniormedlemskap. Seniormedlemskap 
medfører samme rettigheter og plikter som vanlige medlemmer, men er fritatt for betaling av 
medlemsavgift.  
 

I medlemskapet er det inkludert  
- medlemskap i paraplyorganisasjonen Nordisk Audiologisk Selskap http://www.nas.dk/  
- medlemsbladet Newsletter som blir tilsendt pr post 4 ganger pr år,  
  http://n-t-a-f.org/Medlemsblad.htm 
- abonnement på Audionytt http://issuu.com/torneman  
- mulighet til å tegne rimelig abonnement på International Journal of Audiology 
- mulighet til å søke om dekning av privat underskudd på konferanser, kurs og liknende. Retningslinjer for 
reisestøtte følger vedlagt.  
 

Styret i NTAF består av 5 medlemmer og to varamedlemmer, og blir valgt av årsmøtet for en periode på 
normalt to år. Årsmøtet blir som regel arrangert i november. Opplysninger om styret finnes på http://n-t-a-
f.org/Kontakt.htm 
 

NTAF’s hjemmeside har adressen: n-t-a-f.org. Det blir der fortløpende lagt ut relevant informasjon fra 
foreningen. Hjemmesiden har egne medlemssider med passord ”Gordon” etterfulgt av <TAB>. Her ligger 
blant annet liste over foreningens medlemmer.  
Med vennlig hilsen 
 

Arne K Rødvik 
For NTAF              Vedlegg: 1) Retningslinjer for reisestøtte 2) Statutter 
I siste nummer av NL hadde vi en forhåndsomtale av APD seminar i Bergen. Her kommer en fyldigere:  

Invitasjon til nasjonalt seminar om auditive 
prosesseringsvansker (APD) hos barn  

 
Statped Vest har gleden av å invitere til et Nasjonalt arbeidsseminar om APD i Bergen. Hovedforelesere 
Dr. Doris-Eva Bamiou fra University College London og Jude Nicholas fra Statped Vest. 
 
Målet med seminaret er å bidra til kontakt mellom de ulike faggruppene for å utveksle erfaringer og 
kunnskap om APD. Tema for samlingen vil være grunnleggende innføring i APD, utfordringer med 
utredning, diagnostikk og prinsipper for intervensjon. Vi ønsker å sette i gang en diskusjon om 
diagnostisering og intervensjon for denne gruppen i Norge. Kursspråket vil være engelsk første dagen og 
norsk på andre. Målgruppen er fagpersoner som jobber med- og er opptatt av APD innenfor det 
medisinske, tekniske, psykologisk og pedagogiske miljøet.  
 
Tidspunkt:                20. – 21. november 2012 
Sted:                          Statped Vest, Kurssenteret, Sandbrekkevegen 27, Paradis, Bergen 
Påmeldingsfrist:       6. november 2012 
Påmelding:                PÅMELDING      (https://www.deltager.no/apd_seminar_21082012) 

http://www.nas.dk/
http://issuu.com/torneman
https://www.deltager.no/apd_seminar_21082012
https://www.deltager.no/apd_seminar_21082012
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Pris:                            Kr. 800. Dette inkluderer enkel lunsj begge dager og kursmateriell.   
Kursavgift betales ved påmelding. Ved avmelding 13-7 dager før seminaret belastes 
50 % av prisen. Ved avmelding senere enn 7 dager før kurset, belastes hele 
kursavgiften. For avmelding:  kursvest@statped.no 

 
   tirsdag 20. november  

APD hva er det og hvordan utrede/ diagnostisere vi det?  
Et internasjonalt perspektiv  
09:00 – 10:00  Registrering  
10:00 – 10:15  Velkommen v/direktør  
10:15 – 12:00  APD – Definitions, aetiology and differential diagnosis  

Doris-Eva Bamiou MD PhD, Senior Clinical Lecturer at the University 
College London Ear Institute  

12:00 – 13:00  Lunsj  
13:00 – 14:30  Doris-Eva Bamiou fortsetter  
14:30 – 15:00  Pause  
15:00 – 16:00  «Tuning up the auditory CNS: Cognitive aspects of APD» -  

Jude Nicholas, klinisk nevropsykolog ved Statped Vest  
16:00 – 16:30  APD from a medical perspective  

Tone Stokkereit Mattsson MD, øre-nese-hals spesialist ved Ålesund 
sjukehus, Helse Midt  

 
  onsdag 21. november  

APD-arbeidet så langt - erfaringer fra ulike fagmiljøer i Norge 
08:30 – 09:00  Kaffe  
09:00 – 09:45  APD i et elektrofysiologisk perspektiv  

Kjell Grøndahl, audiofysiker Haukeland Universitetssykehus, 
Helse Vest  

09:45 – 10:30  Statped Vest modell/testbatteri/erfaringer  
Medlemmer av APD-teamet ved Statped Vest  

10:30 – 11:00  Pause  
11:00 – 12:00  15 minutters presentasjoner av erfaringer fra ulike fagmiljø i Norge.  

 
Charlotte Caspari – audiopedagog Skådalen kompetansesenter  
 
Siri Wennberg – audiograf, Høresentralen, St. Olavs Hospital, Helse 
Midt-Norge  
 
Erling Mossige – spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, Regional 
enhet for hørsel og psykisk helse for barn og unge, Helse Midt-Norge  
 
Chris Margaret Aanondsen – psykologspesialist i barne- og 
ungdomspsykologi, Regional enhet for hørsel og psykisk helse for 
barn og unge, Helse Midt-Norge  

12:00 – 12:45  Lunsj  
12:45 – 15:00  «På vei til en diagnose og intervensjon». Åpen paneldiskusjon  
15:00 – 15:30  Oppsummering  

 

mailto:kursvest@statped.no
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Mer på: http://n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm  

Årsmøte i NAS (Nordisk Audiologisk Selskap) 
Arne Vik representerte NTAF ved NAS årsmøte som fant sted i Örebro den 4. september i 
forbindelse med BARNAS. Kort oppsummert: Gjenvalg på sittende styremedlemmer, god 
økonomi med bra inntekt fra IJA, ny redaktør av hjemmesiden, www.nas.dk , Birger 
Christensen. Neste kongress blir av generell audiologisk art og finner sted i ÅBO primo 
juni 2014. Neste årsmøte finner sted på Island september 2013. 

Nyvalgt styre (uthevet – var på valg): 
Ordförande 2 år Claes Möller 
Vice ordf. 2 år Pia Mikkelsen 
Sekreterare 2 år Lisbeth Wingaard 
Kassaförvaltare 2 år Erik Berninger 
Ledamot 2 år Erna Kentala 
Ledamot 2 år Gudrun Skuladottir  

 
Valgkomite: 
Bryndis Gudmundsdottir og Haakon Arnesen 

http://n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm
http://www.nas.dk/
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Korte utdrag fra  
«En dannelsesreise i Danmark» 
Av Kjell Grøndahl og Arne Kirkhorn Rødvik 
 
 
 

En ettermiddag i Den kgl. Norske Teknisk-Audiologiske 
Forening, etter en bedre cigar med tilhørende cognac, gikk 
praten som vanlig livlig i salongen. Vi diskuterte i 
særdeleshet det kommende arrangementet i vår tradisjonsrike 
søsterforening i sør. Det endte med at vi meldte oss frivillig til 
å foreta en dannelsesreise til den gamle kolonimakten 
Danmark for å utvide vår horisont og bidra til økt forståelse 
mellom folkeslagene.  
Vi kan spekulere på hvilken urgammel sivilisasjon som har 
reist slike minnesmerker, og hvilken funksjon de har hatt. 
Trolig var det en slags religiøse ritualer som fant sted her. 
Nesten identiske byggverk finnes langs store deler av kysten 
også i Norge og Sverige, så vi har en teori om at sjøfarende 
folkeslag hadde kontakt over Skagerak lenge før 
Öresundbroen ble en realitet. For å bevise dette planlegger vi 
neste år å ankomme Vejlefjorden sjøveien på en flåte av 

drivved og gamle oljetønner.  Teorien har foreløpig 
noe tynt grunnlag, men det er av underordnet 
betydning så lenge vi får en god avtale på 
filmrettighetene. 
Ikke langt fra hotellets velstelte terrasse er det 
jungelens lov som gjelder. Her streifer ville dyr 
omkring midt på lyse dagen. Men med Arnes 
oppvekst i landlige omgivelser, er hans kjennskap 
til dyrelivet uunnværlig når man går så nær som 
dette. Selv er jeg nesten sikker på at jeg ved en 
anledning så et ekorn. 
Inne på selve konferansen vrimlet det av lærde 

fagfolk og begavede retorikere som villig delte sine gullkorn ut over en engasjert 
forsamling. Det faglige innholdet holdt høy standard. Her er noen utdrag: 
Hovedforeleser Aage Møller er en betydelig skikkelse innen audiologien og 
nevrofysiologien, med en CV lengre enn kroppshøyden. Født i Danmark, men ble etter 
hvert amerikansk statsborger og har nå sitt virke ved University of Texas, Dallas. I sine 
foredrag gikk han inn på emner som hjernens utvikling og plastisitet, og ulike veier som 
sanseinntrykk kan ta på vei gjennom hjernen. Plastisitet kan være både bra og dårlig, og 
hvis det dannes for mange forbindelser mellom nevronene kan det ha uønskede effekter. 
Gjennomgangen av «non-classical pathways» var av særlig interesse. Signaler fra øret kan 
ta to hovedveier. Den «klassiske» er den nyeste i utviklingsmessig sammenheng, og er den 
vi vanligvis tenker på i sammenheng med hørselundersøkelser. Den analyserer lyder og 
dekoder innhold på en mer eller mindre systematisk måte.  

forts. s. 23 



 
22 

  



 
23 

 
Den alternative veien er mye raskere og går til deler av hjernen som styrer mer «primitive» 
reaksjoner og følelser. Dette systemet analyserer ikke lyden så nøye, men gir umiddelbare 
reaksjoner som ikke er viljestyrte. Raske reaksjoner kan være viktig for overlevelse, men 
det antas at dette systemet også er ansvarlig for mange tilfeller av hyperacusis og misofoni.  
 
Offisielt bilde fra møtet: Hovedforeleser Aage Møller forrest (med slips) 

 
Faglig reisebrev kommer i neste nummer. 
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Bare noen få ord om at: 

• NHAT (Nordisk Høreapparatteknikergruppe) skal reorganiseres til et åpnere og litt 
større nettverk. Første todagers møte var planlagt til november i Gøteborg, men er 
blitt utsatt til på nyåret. Interesserte som ennå ikke er forespurt bes ta kontakt med 
Arne Vik. 

•  Vår arkivar har funnet en gammel medlemsoversikt med bilde 
(sannsynligvis fra et NTAF kurs), som blir lagt ut på nettsida 
http://n-t-a-f.org/Historie.htm Teaser: Gjett hvem dette er?  

•  NASU hadde møte 21. september og Arne R møtte fra NTAF for 
OLE. Se bl.a.  styrereferatet på side 3, eventueltsak.  Hvis plassen 
tillater det kommer vi tilbake med referat i neste nummer, men viser 
ellers til orienteringen på medlemssidene på http://n-t-a-f.org  

•  Nettportalen http://www.sansetap.no/, som er en nettportal med informasjon om 
syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for 
mennesker i alle aldre, er verdt et besøk. 
Den drives av Skådalen kompetansesenter på oppdrag fra Helsedirektoratet 

•  
 

Fra NTAF NL nr. 27 - desember 1994 
 

 

http://n-t-a-f.org/Historie.htm
http://n-t-a-f.org/
http://www.sansetap.no/
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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 

mailto:arne.vik@trygdeetaten.no
mailto:helge.abrahamsen@nav.no
mailto:jon.oygarden@hist.no
mailto:ole.tvete@rikshospitalet.no


 
28 

 

 
 
 
 

Avs. PAU – AHS – HIST – 7004 TRONDHEIM 
 
 


	Referat fra telefonstyremøte tirsdag 11. september 2012 kl. 1500
	Generelt
	Årsmøte
	Reiseregning
	Årsmøte i NAS (Nordisk Audiologisk Selskap)
	Arne Vik representerte NTAF ved NAS årsmøte som fant sted i Örebro den 4. september i forbindelse med BARNAS. Kort oppsummert: Gjenvalg på sittende styremedlemmer, god økonomi med bra inntekt fra IJA, ny redaktør av hjemmesiden, www.nas.dk , Birger Ch...
	Nyvalgt styre (uthevet – var på valg):
	Ordförande 2 år Claes Möller

	Vice ordf. 2 år Pia Mikkelsen
	Sekreterare 2 år Lisbeth Wingaard
	Kassaförvaltare 2 år Erik Berninger
	Ledamot 2 år Erna Kentala
	Ledamot 2 år Gudrun Skuladottir
	Valgkomite:
	Bryndis Gudmundsdottir og Haakon Arnesen


