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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
Audiometriutstyr
Tilpasningsutstyr for høreapparater

Høreapparater
CI -Baha
Tekniske hjelpemidler
Audiometri

AurisMed AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Comfort Audio AS

OTICON AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler

PHONAK AS

GEWA AS

Høreapparater
Tilbehør til høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Høreapparater
Tekniske Hjelpemidler

GN RESOUND AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr

MEDUS AS
Høreapparater
Tinnitusprodukter

NTAF WEB-SIDE: www.n-t-a-f.org

SIEMENS
HØREAPPARATER AS
Høreapparater

VESTFOLD AUDIO AS
Hørselstekniske hjelpemidler
Varsling hjem og arbeid
Stemmeforsterkere
Samtaleforsterkere
Lydanlegg/skoleanlegg
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Referat styremøte mandag 13. november 2013 kl. 1045
Tilstede: Arne V, Kjell, Arne R, Olav, Marit, Helge (ref.)

SAKLISTE
1. Referat fra forrige styremøte (Helge)
Ingen anm.
2. Saker behandlet pr. epost siden sist?
(ingen)
3. Gjennomgang av sakliste til årsmøte (Arne V)
Ordinær sakliste
4. Gjennomgang av årsmøtestatutter (Arne V)
Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet skal meldes sekretæren skriftlig
minst 6 uker før årsmøtet. Hvis det foreligger innkomne saker utenom vanlige
årsmøtesaker, skal styret sette opp saksliste og sende den ut minst 4 uker før
årsmøtet. Ingen sake innmeldt.
5. Gjennomgang av årsberetnig (Arne V)
Gjengis i NL i endelig form
6. Gjennomgang av regnskap (Arne R)
Gjengis i NL + oversikten for 2013
7. NASU møte 1. november (Arne V)
Med mer aktive ledere i alle foreninger er det mer driv i denne gruppa.
NAS-2016 lokalt nedsatt arbeidgruppe gra Møller og Audiografutdanningen.
8. Eventuelt
Felles fagblad/medlemsblad (Arne R)
Audiografene har trukket seg fra samarbeidet og det kom opp forslag om samarbeid
mellom NTAF og NAF (audioped.).
NTAF styret synes grunnlaget for felles medlemsblad faller, uten audiografenes
medvirkning, og utsetter videre behandling til evt. nye signaler fra audiografene.
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Referat frå NTAF årsmøte 18. november 2013.
(Bare elektronisk referat ankommet NL, signering er på sirkulasjon)

Til stades: 18 medlemmer med styret.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Sak 2 Valg av møteleder, referent og underskrivere
Møteleder: Einar Laukli
Referent: Øystein Nesheim
Underskrivere: Ole Tvete, Oddbjørn Arntsen

Sak 3 Styrets virksomhetsberetning
Arne Vik leste virksomhetsberetningen. Godkjent.
Det ikkje er aktuelt å stå saman om eit felles fagblad på noverande tidspunkt.
Oddbjørn gjer ein god jobb med NTAFs heimeside.

Sak 4 Referansegrupper
•

Høreapparatmåling og utstyr
Bjørn Gammenthaler, Georg Træland, Bjørn Egeberg. Inga aktivitet.
Gruppa leggjast ned i dag.

•

Hørselsrehabilitering:
Arne Vik, Georg Træland, Jan Erik Israelsen. Inga aktivitet.

•

Klasseromsakustikk og undervisningsutstyr
Arne Vik, Geir Blesvik, Olav Overvik.
Arne Vik melder at rapport frå konsensuskonferanse kjem.

•

Screening og diagnostisering av nyfødte
Einar Laukli, Georg Træland, Ole Tvete, Marit Pedersen.
Einar Laukli og Georg Træland går ut av gruppa i dag.
Ny besetning: Kjell Grøndahl, Marit Pedersen, Ole Tvete.
Einar Laukli: prøver å legge press på fagmiljøene som må aktive å spele inn.
Oppfølgingsinstansane må bli med. NASU må engasjere seg for å unngå at
enkeltorganisasjonar jobbar utan støtte frå andre.
Forslag om å setje saman ei gruppe beståande av audiograf, audiofys/ing., audioped. og
lege. Føreslege ei gruppe på 8 stk frå heile landet med 2 frå kvart av felta.

•

Taleaudiometri
Kjell Grøndahl, Jon Øygarden.
Kjell Grøndahl meiner ein må passe på kor mange testar og symboler som skal inn i
audiometrene. Må dra inn firmaene i diskusjonen rundt dette.

•

Nye grupper
CI: Kjell Grøndahl, Marit Pedersen, Ole Tvete.
Dei utarbeider mandat for gruppa som presenterast ved neste årsmøte.
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Sak 5 Regnskap
Arne Rødvik gjekk gjennom regnskapet for 2012 og foreløpige tal for i år. Revisor har funne
regnskapet for 2012 i orden. Godkjent av årsmøtet.
Kommentarer:
Felleskurset er ei stor utgift eitt år og minst like stor inntekt neste år. Derfor svingar resultatet
mykje frå år til år.

Sak 6 Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

Sak 7 Kontingenter
Kontingenter er for tida 100,- for vanlege medlemmer og 5000,- for firma.
Årsmøtet vedtok å behalde desse uforandra.

Sak 8 Valg
Styre:
Arne Vik (leder), gjenvalgt
Helge Abrahamsen (sekretær), gjenvalgt
Arne K Rødvik (kasserer) ikke på valg
Jon Øygarden (styremedlem) ikke på valg
Kjell Grøndahl (styremedlem) ikke på valg
Olav Kvaløy (1. varamedlem) gjenvalgt
Marit Pedersen (2. varamedlem) ikke på valg
Revisor:
Arne Schiager gjenvalgt
Valgkomite:
Geir Blesvik (innkallende), Oddbjørn Arntsen og Per Arne Græsli

Referent
Øystein Nesheim

Godkjent referat
Oddbjørn Arntsen

Godkjent referat
Ole Tvete
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
VIRKSOMHETSBERETNING FRA STYRET 2013
Styret har i 2013 stort sett arbeidet med løpende saker. Regulære styremøter har vært holdt
kvartalsvis på telefon, og derfor har også varamedlemmer vært innkalt. Det er avholdt 4
styremøter. Arbeidet med nytt felles fagblad går sakte videre. NASU aktiviteten har tatt seg opp.
• Arne Vik deltar som representant i NASU (Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg)
• Olav Kvaløy og Marit Pedersen er NTAFs representanter i arrangementskomitéen for felles
etterutdanningskurs (2013)
• Arne Rødvik er NTAFs representant i arbeidsgruppen vedr felles fagblad (NAF-NTAFNAF).
• IJA (International Journal of Audiology) Spesialpris 600 NOK – bare en håndfull abb!
• NTAF videresender medlemsinfo fra STAF og DTAS

Medlemsstatus:
-

Medlemmer (17 nye personlige medlemmer):11 firmamedlemmer 90 personlige medlemmer
derav 16 seniormedlemmer

Deltakelse - representasjon:
-

-

Standardisering –
o ISO Brasil 26.-30.11.2012 (Einar Laukli)
o CEN 23.-24.4. Stockholm, 16.-18.10. Paris (Olav Kvaløy)
o Standard Norge, Akustikkutvalget. Ingen møter foreløpig (Jon Øygarden)
STAF kurs i Falun 13.-15.mars (Hele styret m/vara minus Helge Abrahamsen og Olav
Kvaløy)
2 NASU møter 12.april (Oddbjørn Arntsen) og 1.november (Arne Vik)
DTAS kursus i Vejlefjord 13.-14. sept. (Jon Øygarden)
NAS Årsmøte 2013 Reykjavik 6. sept. (Arne Vik)

Reisestøtte:

- NTAF kurs Rikshospitalet Einar Laukli
- IERASG Jon Øygarden og Georg Træland
- EFAS Arne Rødvik

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

Oslo 18. nov. 2013
Styret v/Arne Vik, Arne Rødvik, Helge Abrahamsen, Jon Øygarden og Kjell Grøndahl
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

Førebels rekneskap 2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Kurs/årsmøte
Medlemskontingent
Newsletter/web
Støtte standardisering
Felleskurs
Diverse
Sum driftsinntekter

2013

2012

18 900,00
77 000,00
400,00
96 300,00

60 600,00
42 000,00
6 500,00
103 015,00
212 115,00

Driftskostnader
Diverse
Kurs/årsmøte
Newsletter/web
Reisestøtte/stipender
Styrearbeid
Støtte standardisering
Medlemskontingent
Felleskurs
Sum driftskostnader

21 097,95
15 874,00
26 715,10
72 733,08
1 084,36
137 504,49

11 270,30
16 644,75
14 781,75
11 288,00
45 751,50
23 224,00
1 070,26
32 668,00
156 698,56

Driftsresultat
Finansinntekter
Årsoverskudd/årsunderskudd

-41 204,49
-41 204,49

55 416,44
11 621,00
67 037,44

Balanse
Omløpsmidler
Brukskonto
Kapitalkonto
Sum omløpsmidler

63 262,17
380 250,70
443 512,87

42 466,66
442 250,70
484 717,36

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

484 717,36
-41 204,49
443 512,87

417 679,92
67 037,44
484 717,36

Oslo, 17.11.13
Arne Kirkhorn Rødvik
Kasserar
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Stjælt fra:

GEMINI.no

FORSKNINGSNYTT FRA NTNU OG SINTEF

Et nytt og annerledes høreapparat skal forhindre at hørselshemninger ødelegger skolegang – selve
inngangsbilletten til et godt liv – for barn i den tredje verden. Foto: Morguefile

Hørselshjelp til lavpris
Norske forskere utvikler et billig og enkelt høreapparat som tilpasser seg barns
hørselstap uten hjelp fra spesialister. Målet er å hjelpe flere i den tredje verden.
Av Christina Benjaminsen
SINTEF ønsker å senke terskelen for tilpassing av høreapparat til barn, slik at flere hørselshemmede
barn i fattige land kan få den viktige hjelpen, og dermed muligheten til å lære å lese og skrive.
I dag går veien til å få hørselshjelp gjennom både lege, spesialist og audiograf. Dette er et omfattende og
kostbart apparat, som hindrer mange fattige i å få hjelp.
– For mange familier som lever på landsbygda i for eksempel Kenya, er selv en reise til hovedstaden for
å komme til hørsels-lege en stor økonomisk belastning – større enn selve høreapparatet. Dette ønsker vi
å gjøre noe med, sier initiativtaker og forsker i SINTEF, Tone Berg.

Hjelp i eget lokalsamfunn
Boksen foran forsker Tone Berg inneholder det som skal erstattes av
elektronikk i headsettet, og selve programmet som kommuniserer
med bruker under hørselstesten. Dette programmet skal bli en App.
Mikrofonen skal også implementeres i headsettet. Foto: SINTEF
Ideen hun og hennes kolleger nå har realisert i samarbeid med
bedriften Auristronic AS, er å integrere både hørselstester, tilpassing
og selve hørselshjelpen i et og samme headset. Målet er at barn i
skolealder skal få hjelp i sitt eget lokalsamfunn. Og det skal være
billig.
– Det vi ser for oss er å gi lokale lærere opplæring i å tilpasse dette
utstyret. Dette skal skje enkelt via en smarttelefon. Klarer vi å få ned
produksjonsprisen til det vi tror, nemlig rundt 300 kroner per
headset, er det en realistisk løsning, sier Berg.
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Demonstrator klar
På kontoret til forskeren ligger allerede en demonstrator som inneholder alt som skal til av elektronikk.
Selve teknologien som må til, får faktisk plass på en mikrochip på 5×5 mm. Miljøet her ved SINTEF IKT
har jobbet med avanserte løsninger for blant annet hørselsvern i flere år, og har derfor mye kunnskap om
hvordan dette kan løses. Designet, derimot, ønsker de å få hjelp til:
– Vi ønsker at utstyret skal få et stilig og kanskje fargerikt utseende, slik at ungene gjerne vil ha det på,
forklarer Tone Berg. Hun tilføyer at SINTEF er i dialog med Inventas, et designbyrå som har utspring fra
industridesignlinja ved NTNU.

Tilpasses med spill
I dag tilpasses høreapparater ved hjelp av et lydoppsett der brukeren markerer når han eller hun hører
ulike lyder som kartlegger hørselstapet, et såkalt audiogram:
– Vi vurderer å ta i bruk nye metoder for å kartlegge hørselstapet. Målet er at dette skal være morsomt,
slik at ungene ikke går lei. Kartlegging av hørselstap krever konsentrasjon, og da er det nyttig å koble
dette til noe som ikke oppleves som kjedelig, understreker Berg.

Erfaring fra det sørlige Afrika
Tone Øderud i SINTEF har i mange år jobbet med hjelpemidler for funksjonshemmede i Namibia og
Zimbabwe. Hun har både tro på ideen – og erfaring med å bygge kompetanse lokalt gjennom å skolere
mennesker med funksjonsnedsettelser til å kunne hjelpe sine egne.
– Vi har jobbet i flere år med å utdanne lokale ressurspersoner til å reparere og tilpasse hjelpemidler til
funksjonshemmede i Zimbabwe og Namibia. Rullestoler, krykker og andre ganghjelpemidler for mobilitet
er noe av det som i dag blir produsert og tilpasset ved lokale verksteder i de respektive landene.
– Forhåpentligvis kan vår kompetanse med opplæring av lokale krefter og det nettverket vi har
opparbeidet gjennom våre aktiviteter bidra til at prosjektet med hørselshjelp også blir realisert, sier Tone
Øderud.
Nå jakter SINTEF på en samarbeidspartner som ønsker å bidra til å kommersialisere ideen i Afrika.

NETTREFERANSE: http://gemini.no/2013/11/horselshjelp-til-lavpris/
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Bare noen få ord om :
•
•

NAS 2016 blir i Trondheim i midten av september. Det er under etablering en stedlig
komite med Haakon Arnesen som sammenkallende. Kongresspråket vil bli engelsk.
Den gamle hedersmann Tarald Hundset, i sin tid leveringskontrollen for høreapparat
i Namsos, in persona, har skrevet til NL og bedt om å bli strøket av medlemslista og
sier til slutt:

• STAF møtet til våren blir i Halmstad på vestkysten 12. -14. mars
Følg med på www.s-t-a-f.org
• At Oddbjørn endelig nå er tilbake fra ferie på Cuba, og alle foredragene fra NTAFs
sesjon på EU-13 er lagt ut på hjemmesida http://www.n-t-a-f.org/

Fra NTAF NL nr. 32 – mai. 1996

Ellers kan vi nevne fra den tiden at:
• NTAF hadde 15 støttemedlemmer
• Bo Engdahl disputerte 24 mai: Clinical applications of otoacoustical emmisions
• Ny Audiografen med A4 format og fargetrykk
• Kurs og årsmøte i Royal Garden i Trondheim (G. Træland leder, siden 1990)
• Det ble utlevert 33.927 høreapparat i 1995. BTE:69%, ITE:14%, CIC:15%
• LYD eller ULYD kom i nytt opptrykk
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NTAF - Styre 2013 → 2014
Arne Vik, leder
Program. for audiografutdanning
AHS - HIST - Postboks 2320
7004 TRONDHEIM

Tlf:
Mobil:

A: 73559351
92203614
arne.vik@hist.no

Arne Rødvik, kasserer
ØNH-avd, Klinikk for kirurgi og nevrofag
Oslo univ.sykehus HF, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen - NO 0424 OSLO

Tlf:
Mobil:

A: 23071694
97972529
a.k.rodvik@isp.uio.no

Helge Abrahamsen, sekretær
Hjelpemiddelsentralen i S & Fj.
Steinanvn 12
6800 FØRDE

Tlf:
Mobil

A:57016284
90171504
helge.abrahamsen@nav.no

Kjell Grøndahl , styremedlem - annonseansvarlig
Høresentralen
Tlf:
A: 55972686
Haukeland Universitetssjukehus
Mobil:
46824412
N-5021 BERGEN.
kjell.groendahl@helse-bergen.no
Jon Øygarden, styremedlem
Program. for audiografutdanning
AHS - HIST - Postboks 2320
7004 TRONDHEIM
Olav Kvaløy, 1. varamedlem
SINTEF IKT

Tlf:
Mobil:

A:73559176
92613883
jon.oygarden@hist.no

Tlf:
Mobil

A:73592636
98245170
olav.kvaloy@sintef.no

Tlf:
Mobil:

A:72575408
91127498
marit.pedersen@stolav.no

7465 Trondheim
Marit Pedersen, 2. varamedlem
Høresentralen, St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim
NTAF - Newsletter

Redaktør: Arne Vik
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