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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 
AurisMed AS   
Høreapparater  OTICON AS  
Tekniske hjelpemidler   Høreapparater 
  Tekniske hjelpemidler 
Comfort Audio AS   
Tekniske hjelpemidler  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 10. juni 2014 kl. 1515 
 
Møtte:   Arne Vik, Jon Øygarden, Olav Kvaløy, Marit Pedersen, Arne Rødvik 
Forfall: Kjell Grøndal, Helge Abrahamsen 
 

1. Saker behandlet pr. epost siden sist? 
Ingen 

2. EU-13 → EU-15  
- Status (Olav/Marit) 
Kurssted: Scandic (Rica) Hell   Dato 17.-18. sept.2015 
Komitemøte på Hell mandag den16.6.  
Tar med seg innspill fra NTAF styremøte 2.4. 

3. NAS årsmøte og kongress – Turku 31.8. – 3.9. 
Arne Vik represenerer NTAF på årsmøte og kongress 

4. Representasjon DTAS årsmøte, Vejlefjord 12. – 13. sept. 
Jon Øygarden og Arne Rødvik representerer NTAF 

5. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org  (Arne V) 
ISO møter i Berlin (Einar og Jon) 
IERASG møte New Orleans – reisebrev (Jon) 
Felles fagblad, møte 5. mai 

6. Eventuelt 
a. Felles fagblad, møte 5. mai (ikke ferdig referat) 

Guri E. Nilsen, Elisabeth Svindal, Arne Rødvik 
b. Reisestøtte, 1/2 dekning (kommer) – IHCON – Jon Øygarden 
c. Reisestøtte, 1/2 dekning (kommer)  – CI konferanse USA – Arne Rødvik  
d. Reisestøtte, 1/2 dekning (kommer)  – NAS Turku – Marte Kristine Lindseth 

 
 

http://www.n-t-a-f.org/
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XXIII -  IERASG New Orleans 9-13 Juni 2013 
 
Georg T og Jon Ø reiste med delfinansiering fra 
NTAF til denne konferansen. Sammen med Einar 
L Var vi de eneste norske deltagere. Konferansen 
bar litt preg av økonomiske nedgangstider rundt 
om i verden slik at det var færre deltagere enn vi 
har vært vant til. 
 

 
 
Konferansen starter med Hallowell Davis Lecture, og i 
år var grand old man, James Jerger valgt ut til dette. 
Han har doktorgraden sin tilbake fra 1954 og har mer 
enn 310 publikasjoner bak seg. «Listening To Words: 
Auditory Event-Related Potentials Reveal Cognitive 
Complexity; Implications For Speech Audiometry” 
var tittelen han hadde satt på foredraget sitt. Han slo 
fast at til og med papegøyer kunne delta på 
taleaudiometri, slik at mer avanserte målinger var 
påkrevd. 
Han så da på kortikale responser opp i mot 2 sekunder 
etter at ord ble sendt inn, og studerte en rekke negative 
komponenter som han knyttet til oppmerksomhet, 
hukommelse, fonologisk og semantisk prosessering. 
Han studerte hvordan dette endret seg ved forskjellige 
typer hørselstap og oppgaver. 
Konklusjonene hans var: 
 

• Når lyttere hører et ord og må analysere ordet 
for å utføre en kompleks semantisk 
kategoriseringsoppgave, ERP komponenter 
assosiert med oppmerksomhet, fonologisk 
analyse og leksikalsk/semantisk analyse blir 
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forsterket sammenlignet med de samme ERP 
komponentene i respons til enkel gjentaking av 
ordet. Lytte anstrengelser er kvantifiserbare. 

• Denne effekten er større i personer med 
hørselstap. 

• Effekten kan være nyttig i å kvantifisere graden 
av nødvendig lytteanstrengelse (kognitivt) for å 
oppnå et bestemt atferdsprestasjonsnivå. 

• Ved hjelp av uavhengig komponent analyse 
(ICA) kan det være mulig å dekonvolvere de 
adskilte bidragene av individuelle kognitive 
komponenter i den totale bølgeform. 

Etter foredraget ble Jerger hyllet og fikk utlevert en 
plakett med form som dere kan se inspirert av 
Supermann. 
 
Einar hadde innlegg om behovet for standardisering 
når det gjelder kortvarige signaler. Nye typer signaler 
introduseres og produsentenes verdier blir ofte brukt, 
så det trengs en standard for å gjøre det mulig å 
sammenligne resultater. Dette gjelde både OAE og EP 
utstyr med mange varianter for signalgivere.  
 
Temaene som hadde flest foredrag kan grovt deles inn 
i følgende kategorier: 

• Bruk av en eller annen form for talesignal som 
signal 

• Midlingsstrategier, kvalitetsmål eller 
automatisk detektering av responser 

• ASSR målinger 
• Chirpsignaler 
• CI-relaterte målinger 
• Vestibulare responser 
• ACC «Acoustic Change Complex» metoder 

 
New Orleans var fortsatt preget av orkanens herjinger, 
men vi merket ikke så mye til det der vi bodde på 
konferansehotellet på hjørnet av Canal street og 
Bourbon street. Det var tett med musikksteder og 
hoiende amerikanere på alle kanter, mens det ellers i 
USA er regler på hvordan man skal skjule drinken sin 
i en papirpose på offentlige steder, virket det her mer 
som at det er en plikt å vandre rundt med glasset i 
hånda. 
 
Neste IERASG arrangeres 10-14 mai 2015 i Busan, 
Korea. 
 
Trondheim 2014-06-13  
Jon Øygarden,  Georg Træland (Foto) 
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Referat fagbladmøte NAF og NTAF 5.5.2014 
 
 
Tilstede: Elisabeth Svinndal, Arne Kirkhorn Rødvik og Guri Engernes Nielsen 

 
1.   Totalt antall betalende medlemmer til sammen i de to foreningene: 210  (NAF: 

137, NTAF: 73) 
2.   Hovedmålet med å ha et felles fagblad er å holde medlemmene oppdatert 

på hverandres fagfelt, samt å erstatte tidsskriftet NTD for 
audiopedagogene. 

3.   Det settes opp to alternative forslag til videre utvikling av et felles fagblad: 
 

• I bladform med ekstern redaktør. Helst en hørselsfagperson med 
redaktørerfaring. 

Det settes av 200,- pr medlem til utgifter knyttet til redaktørhonorar, trykking 
og utsendelse av to nummer pr år. Totalt fra de to foreningene pr 2014: 
42.000,- 
Redaktøren skaffer så mye annonseinntekter som mulig slik at bladet kan gå i 
null, men annonser skal ikke være med på bekostning av fagstoff. 
Annonser kan også komme fra forlag med aktuelle fagbøker. 
Budsjett for felles fagblad må settes opp. 

 
Innhold: hovedsakelig slik vi har foreslått før med intervjuer, sammendrag 
av rapporter og prosjekter, erfaringer fra kurs, bokanmeldelser, 
stillingsannonser 

 
• Nyhetsbrev som sendes til medlemmene pr e-post. To samarbeidende redaktører 

(fagpersoner) fra NAF og NTAF. Redaktørene honoreres likt. Kommer ut to til 
tre ganger det første året. 
Innhold: Innledning fra lederne i NAF og NTAF, faste spalter eks: Teknikeren 
spør – pedagogen svarer og omvendt, noen annonser både stillings-, bransje- og 
bokbransje, siste nytt fra konferanser (NAFs medlemmer som får tildelt midler 
fra kurspotten skriver sammendrag fra kurset de har deltatt på), sammendrag fra 
prosjekter og rapporter. 
Budsjett for elektronisk nyhetsbrev må settes opp. Bør inneholde honorering av 
de to ansvarlige redaktørene og noe reklameinntekter. 
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 REFERAT FRA NASU-møte 31. mars 2014 kl. 10-15  
i HLFs lokaler i Brynsveien 13, Oslo 
 
 
Deltakere: 

- Bjørn Kristiansen, NDF (Norges Døveforbund) 
- Elisabeth Svinndal, NAF (audiopedagogene) 
- Håvard Ottemo Paulsen, NAF (audiografene) 
- Oddbjørn Arntsen, NTAF (Norsk Teknisk Audiologisk Forening) 
- Marit Skatvedt, HLF – sak 3 + eventuelt-sak d 
- Charlotte Caspari, Audiopedagog, Linderud Audioped. Senter – sak 4 
- Steinar Birkeland, HLF (møteleder og referent) 

Forfall: 
- Nils Christian Stenklev, Audiologisk utvalg (ØNH-legene) 

 
Saksliste 
Dagsorden: 

1. Godkjenning av referat fra NASU-møtet 1. november 2013 
2. NAS: Kartlegging av nordisk audiologi – norsk representasjon/deltakelse (Steinar 

Birkeland) - se andre vedlegg 
3. Barn med CI med utg.p. i CI-rapporten levert til Helsedirektoratet (Elisabeth 

Svinndal) - se tredje og fjerde vedlegg 
4. APD og norsk hørselsomsorg (Charlotte Caspari) 
5. Tall fra leverandørforeningen og HLFs kartleggingsundersøkelse av 

høreapparatformidlingen (Steinar Birkeland) 
6. Beramming av NASUs høstmøte 2014 
7. Eventuelt, inkludert utvalgte interessepolitiske saker fra HLF 

o a: www.audiopedagog.no (Elisabeth Svinndal) 
o b: NASU-arbeidsgruppe om fremtidens hørselsomsorg (Håvard Ottemo 

Paulsen) 
o c: Implementering av standard for høreapparatformidling (Elisabeth Svinndal) 
o d: Stillinger (Marit Skatvedt)  

 
(1) Godkjenning av referat fra NASU-møtet 1. november 2013 

 
VEDTAK: Godkjent med en nyansering fra Bjørn Kristiansen: Sak 2 Ny regjering -  
nye muligheter, første avsnitt: «Bare en liten presisering ad gjeninnføring av statlige 
grunnskoler for hørselshemmede. I referatet står det spesialskole.»  
 
(2) NAS: Kartlegging av nordisk audiologi - norsk representasjon/deltakelse 

NAS har satt seg som mål å kartlegge hørselsrehabiliteringen i Norden høsten 2014. I sitt 
utredningsdirektiv skriver NAS følgende i sakens anledning: 
 

Forts. Side 25

http://www.audiopedagog.no/
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«Hörselrehabilitering i Norden följer till del gemensamma riktlinjer och till del skiljer det 
sig åt mellan  de olika länderna. Vid styrelse- och årsmötet i september 2013 på Island 
beslöts att NAS skall utarbeta en rapport om hörselrehabilitering i de olika nordiska 
länderna. För att kunna göra detta behövs en expertgrupp som får till uppdrag att författa 
en sådan rapport. Rapporten kommer sedan att spridas via olika kanaler, eventuellt 
översättas till engelska då det finns ett stort intresse i övriga Europa att få denna 
kartläggning. 
Expertgruppen  skall senast 30 okt  2014 framlägga en rapport.  
 
Rapporten skall innehålla; 
a) delrapporter från de 5 länderna 
b) Kort sammanfattning som belyser likheter/skillnader mellan de olika länderna. 
De enskilda rapporterna kan vara författade på respektive språk ( i Finland/Island  skrives 
rapporten på Svenska/Danska/Norska  eller Engelska ,  
Sammanfattning skall vara skriven på Svenska.  Översättning till engelska kommer att 
göras av sammanfattningen (NAS).» 
 
I tillegg til innspill fra møtedeltakerne ble det fremlagt Epost fra Haakon Arnesen i sakens 
anledning. Han anførte at oppdragets tverrgående karakter gjør at den norske 
representanten må være i stand til «å sondere hvordan ting fungerer utenfor egen sfære.» 
Det var bred enighet om dette. 
 
Arne Vik er blitt foreslått av Lisbeth Wingaard i NAS som norsk representant, men han har 
i Epost til dette NASU-møtet trukket sitt kandidatur og anbefalt at HLF representerer. 
Dette med henvisning til at oppgaven passer med den pågående kartleggingsundersøkelsen 
av høreapparatformidlingen – jf. sak 5. 
 
VEDTAK: Fagsjef Prosjekt Steinar Birkeland, HLF, oppnevnes som norsk 
representant til NAS´ kartleggingsundersøkelse. NASU defineres som norsk 
referansegruppe – det innkalles til NASU-møte(r) ekstraordinært i sakens anledning 
etter behov. 
 
(3) Barn med CI med utg.p. i CI-rapporten levert til Helsedirektoratet 
 
Elisabeth Svinndal (ES) innledet: 
 
Arbeidsgruppen bak rapporten var bredt sammensatt, inkludert fra Oslo kommune – dog 
ikke fra andre kommuner. 
 
ES legger merke til at det er en konsensusrapport, noe som er forståelig ut fra temperaturen 
i debatten i sektoren. 
 
Rapporten har hovedvekten av forslag innen utdanning og noe innen helse. 
 
Rapporten beskriver i liten grad særtrekk ved gruppen barn med CI, og det understreker at 
mange forslag gjelder alle barn med hørselshemming. Forslagene til forbedringer er 
betimelige, men rettes ikke mot barn med CI spesielt. 
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Rapporten mangler en forskningsbasert tilnærming. Den viser primært og gjennomgående 
til «erfaring viser». 
 
Rapporten har i liten grad omtalt tverrfaglig samarbeid for å styrke tilbudet, noe som ofte 
blir trukket frem i ulike rapporter som mangler innen tjenestetilbudet til hørselshemmede. 
 
Diskusjon: 
 
Barn med CI utgjør rundt 15 % av gruppen tunghørte barn, slik at det kan forklare hvorfor 
rapporten slår barn i CI i hartkorn med barn med høreapparat. 
 
I st. meld. 18 gikk styrket talespråklig tilnærming ikke gjennom. Dette dannet bakgrunnen 
for at arbeidsgruppen bak rapporten ble opprettet. 
 
Når CI er på plass trenger barna noe mer for å utnytte teknologien, men hva dette er sier 
rapporten lite konkret om. I den sammenheng er det interessant at rapporten i liten grad 
tematiserer ulike ståsteder faglig og interessepolitisk. 
 
Barn med CI trenger en rekke tiltak, og disse igjen vil stå seg sterkere med klare planer, 
regler og prosedyrer. 
 
Konsensustilnærmingen i arbeidsgruppen bak rapporten kan sees som minste felles 
multiplum eller som et samlet utgangspunkt for målrettet oppfølging. 
 
Rapporten ligger nå i de to involverte departementene til behandling. Det som kommer ut 
av den behandlingen blir førende for hva som skal gjøres videre.   
 
VEDTAK: Tas til orientering. De enkelte medlemsforeningene tar etter behov saken 
opp direkte med departementene. NASU tar opp saken igjen når de to involverte 
departementene er kommet med sine konklusjoner. 
 
(4) APD og norsk hørselsomsorg 
 
Steinar Birkeland introduserte innleder med å henvise til at APD i følge Statped vest har en 
forekomst på tre til fem prosent blant barn, og at det ved tidlig og riktig intervensjon er 
gunstig prognose. 
 
Charlotte Caspari (CC): 
 
CC har master i APD og driver klinikk i Oslo med APD-tilbud: se www.cc-
audiopedagog.no og http://www.la-s.no/. Aktiviteten finansieres gjennom HELFO. CC Har 
møtt APD-barn ute i sektoren i en årrekke. Det finnes i dag ikke individrettet oppfølging 
for gruppen.  
 
CC tilbyr kartlegging og rådgivning. Høy komorbiditet (samsykelighet) med f eks ADHD , 
ASD og SLI + dysleksi. APD er i seg selv en heterogen diagnose: Avkodingsproblem, 

http://www.cc-audiopedagog.no/
http://www.cc-audiopedagog.no/
http://www.la-s.no/


 
27 

krysskobling i hjernen og prosodiproblemer (prosodi = setningsmelodi). CC jobber med 
alle aldersgrupper. Barn med APD bruker munnavlesning aktivt og er således orientert mot 
visuelt språk. 
 
Testbatteriet går fra åtte år og oppover. For yngre barn kan det også oppstå mistanke om 
APD, men det finnes ikke testbatteri – så der er det et behov som med fordel kan tas tak i. 
Voksne med APD sliter med tale i støy. Det er behov for klinisk erfaring på hele APD-
gruppen. 
 
Ved diagnose er intensiv trening det beste. Anbefaling fra Trondheim kommunale 
logopediske senter: Åtte ukers intensivt treningsopplegg. CCs klinikk har latt seg inspirere 
av dette, men har ikke tilsvarende ressurser for å følge opp ute i skolen. Uansett 
samarbeider CC godt med PPT i kommunen.  
 
Pga. komorbiditeten knyttet til APD er tverrfaglig utredning nyttig, ikke bare for de med 
APD men også med de øvrige gruppene som her er nevnt – fellesnevneren er at alle har 
funksjonelle lyttevansker. Det er derfor viktig med informasjon til PPT, helsestasjoner og 
opplæringsinstanser. 
 
Typisk for barn med APD er at de er blitt mye utredet før de får APD-diagnosen. Det er en 
utfordring å få opp henvisningskompetansen, slik at barn oppdages og ikke får feil 
diagnose. Siri Wennberg ved hørselssentralen på St. Olavs hospital jobber p.t. med 
prosjektsøknad til ExtraStiftelsen gjennom HLF for å utvikle informasjonsbrosjyre til PPT 
m.fl. 
 
Samme sted testes barn med basis i etablerte normer, og hørselssentralen i Drammen 
vurderer i disse dager og starte opp et tilsvarende tilbud. 
 
I Bergen finnes det en tverrfaglig APD-gruppe som p.t. holder på å lage en plan for 
hvordan APD-arbeidet skal legges opp på nasjonalt plan: Informasjon, screening (på 
indikasjon av at noe ikke stemmer med hørselen), observasjon (fordrer rammer), 
tverrfaglig utredning med spesifikke tester samt individrettet oppfølging. 
 
Diskusjon: 
 
Det er frustrerende med høy forekomst og et testbatteri som ennå ikke er blitt helt ferdig. 
 
Det er foreløpig for få som griper tak i APD, i sentralforvaltningen og ute i det offentlige 
tjenestetilbudet. Det er dog løfterikt at det er kommet en privat klinikk og et par 
hørselssentraler inn på APD-banen. 
 
Det finnes interessante fagmiljøer på APD i Trondheim og Bergen, og til høsten disputerer 
Tone S. Mathisen i Ålesund med en doktoravhandling som får normer på plass: 
http://www.nrk.no/mr/kristinas-hjerne-hoyrer-ikkje-1.11567640.  
 
VEDTAK: Følges opp i kommende NASU-møte. Høsten er et fint tidspunkt for å 
synliggjøre APD-saken fordi det da kommer normer + testbatteri. Det er også mulig å 
se for seg artikkel i Spesialpedagogikk første halvdel av 2015. 

http://www.nrk.no/mr/kristinas-hjerne-hoyrer-ikkje-1.11567640
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(5) Tall fra leverandørforeningen og HLFs kartleggingsundersøkelse av 
høreapparatformidlingen 
 
Utgår pga. sykdom og forsinkede tall fra leverandørforeningen sentralt. 
 
VEDTAK: Saken tas opp på neste NASU-møte. I mellomtiden sender Steinar B. ut et 
notat med tallene til NASUs medlemsorganisasjoner når disse blir tilgjengelige. 
 
(6) Beramming av NASUs høstmøte 2014 
 
VEDTAK: Neste NASU-møte fredag 26. september 2014 i HLFs lokaler kl. 10-16. 
 
(7) Eventuelt, inkluderte utvalgte interessepolitiske saker fra HLF 
 

a) www.audiopedagog.no – Elisabeth Svinndal: Kort orientering om audiopedagogenes nye 
hjemmeside. Denne er blant annet motivert av et behov for å synliggjøre profesjonen. Vedtak: 
Tas til orientering. 

b) NASU-arbeidsgruppe om fremtidens hørselsomsorg – Håvard O. Paulsen: Det enorme behovet 
med en million hørselshemmede i 2012 vil brøyte vei for økt privatisering. Heller enn en 
ukontrollert utvikling bør en ny offentlig modell på plass, og Audiografforbundet ønsker at NASU 
nedsetter en arbeidsgruppe som beskriver fremtidens gode hørselsomsorg. Målet vil være å få 
frem et slags veikart politikerne kan følge.  Vedtak: Arbeidsgruppeforslaget sees i sammenheng 
med NAS-kartleggingen når denne kommer til høsten. 

c) Implementering av standard for høreapparatformidling – Elisabeth Svinndal: Det er frivillig å 
følge standarden. Elisabeth Svinndal spurte om hvordan audiografene stiller seg til bruken av 
standarden. Håvard Ottemo Paulsen svarte at Audiografforbundet er positiv til standarden, 
spesielt når det kommer til verifisering, men mener samtidig at den ikke er tilstrekkelig – spesielt 
når det kommer til avsatt tid per pasient. Det påpekes også at det ikke finnes DRG-kode 
(finansiering) for verifisering i det offentlige. Audiografforbundet oppfatter ønsket om at 
standarden skal følges som en forventning av kvalitet på tjenestene. Det som først og fremst 
trengs er nærhet til behovet (tilgjengelighet) og oppfølging. Det trengs, i følge 
Audiografforbundet og HLF, primært flere stillinger. Kapasitetsproblemene har mange negative 
følger, for eksempel at audiografer nektes fri til å reise på kurs. Yrkesgruppen er under et enormt 
press der fokuset er på produksjon, ikke kvalitet. Det foreligger føringer fra NAV, og tanken var å 
koble standarden til NAV på det grunnlaget. Imidlertid er det helsevesenet og ikke NAV som har 
myndighetsgrunnlag til dette. Vedtak: Tas til orientering. 

d) Stillinger – Marit Skatvedt: Er det for få stillinger eller er det for få som er villige til å flytte på 
seg? Det er alt for få stillinger der det trengs, og enkelte steder søker det seg få eller ingen. En 
faktor er små fagmiljøer. En annen at audiografutdanningen i stor grad rekrutterer fra 
Trondheimsområdet. Mange i distriktene ønsker å ta utdanning og flytte tilbake til hjemstedet, 
men når stillingene ikke finnes blir det liten eller ingen motivasjon til å ta denne utdanningen. 
Audiopedagogene har riktignok refusjonsrett men den gjelder få grupper/diagnoser (f.eks. lytte-
/taletrening pluss at du kan få individuell hjelp om du har tinnitus med hyperacusis i tillegg, men 
ikke tinnitus alene, for da må en nøye seg med kurstilbud). Audiografene har ikke refusjon, men 
flere har startet egne klinikker – med refusjon vil nok dette øke vesentlig ute i distriktene. Det 
trengs helt klart både flere stillinger og flere utdannede profesjonelle – f.eks. har i dag kun seks 
hørselssentraler audiopedagog. Stillingssaken er en sak HLF har arbeidet med og vil fortsette å 
arbeide med. Vedtak: Tas til orientering. 

 
 7. april 2014 

 

http://www.audiopedagog.no/
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Bare noen få ord om : 
• at NL markerer utgivelse nr. 100 med, for en gangs skyld å gi ut en fargeversjon. 

Leg spesielt merke til fargebildene til Georg fra IERASG. 

• at referat fra ISO-møte i Berlin 19. - 23.5.14 fra Jon (førstereisgutt) og Einar 
(superveteran) må utestå til høstnummeret pga plassmangel. 

• at Comfort Audio skal være oppkjøpt av et Phonak eid foretak 

• gruppen som forbereder NAS 2016 i Trondheim er godt i gang 
• NL gjerne vil ha innlegg om apper i audiologi, både for IOS og Android. 

Vi kan, for å få litt fart på aktiviteten (og helt utenom vanlig praksis) love honorar til 
forfatteren (–erne) 

•  å huske på at årets NTAF kurs og årsmøte er berammet til mandag 17. – tirsdag 18. 
november 

 
 
Fra NTAF NL nr. 34 
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•  

NTAF - Styre   2013 → 2014  
   

Arne Vik,  leder   
Program. for audiografutdanning Tlf: A: 73559351 
AHS - HIST - Postboks 2320 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:  97972529 
Postboks 4950 Nydalen - NO 0424 OSLO  a.k.rodvik@isp.uio.no 
   
Helge Abrahamsen, sekretær  
Hjelpemiddelsentralen i S & Fj. Tlf: A:57016284 
Steinanvn 12 Mobil 90171504 
6800 FØRDE 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 Tlf: A:73559176 
AHS - HIST - Postboks 2320 Mobil: 92613883 
7004 TRONDHEIM  jon.oygarden@hist.no 
   
Olav Kvaløy, 1. varamedlem  
SINTEF IKT Tlf: A:73592636 
 Mobil 98245170 
7465 Trondheim olav.kvaloy@sintef.no 
   
Marit Pedersen, 2. varamedlem   
Høresentralen, St. Olavs Hospital HF Tlf: A:72575408 
Postboks 3250 Sluppen Mobil: 91127498 
7006 Trondheim  marit.pedersen@stolav.no  
   
NTAF - Newsletter  Redaktør:  Arne Vik 

mailto:arne.vik@trygdeetaten.no
mailto:helge.abrahamsen@nav.no
mailto:jon.oygarden@hist.no
mailto:marit.pedersen@stolav.no


 
32 

 

 
 
 
 

Avs. PAU – AHS – HIST – 7004 TRONDHEIM 
 
 


