
 
 
 
   ┌                                                                 ┐ 
   │*****************************************************************│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*   N E W S L E T T E R   1 2 1                 oktober 2019    *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*   Referat fra telefonstyremøte 17. september........ s. 3     *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*   Innkalling til årsmøte i NTAF .................... s. 5     *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*   Du skal vel på etterutdanningskurset i november?.. s. 6     *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*   Takk til Arne Vik................................. s. 8     *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*   Arne og Mariann tar over ......................... s. 9     *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*   REFERAT NASUs VÅRMØTE 2019 ....................... s.11     *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*   Høreapparatstatistikken andre kvartal 2019 ....... s.12     *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*   CI hos barn med Downs syndrom .................... s.21     *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*   Reisebrev WCA2018 ................................ s.26     *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*   Bare noen få ord om .............................. s.30     *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*              FULLFARGE PDF m/lenker PÅ                        *│ 
   │*           http://n-t-a-f.org/Medlemsblad.htm                  *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                      .................                        *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*                                                               *│ 
   │*           NESTE NR AV NL KOMMER I DESEMBER, FRIST 1. DES.     *│ 
   │*****************************************************************│ 
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

AVS: OUS, ØNH-AVD, BOKS 4950 NYDALEN, 0424 OSLO 

http://n-t-a-f.org/Medlemsblad.htm


  
 

2 

 
 
 
 

  
   
   
   

STØTTEMEDLEMMER 
 

Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for det økonomiske bidraget 
som støttemedlemmene bidrar med til driften av foreningen 

Auditdata AS   
AuditBase databasesystem for Noah  OTICON AS  
Audiometriutstyr  Høreapparater 
Tilpasningsutstyr for høreapparater  Tekniske hjelpemidler 
   
AurisMed AS  SIVANTOS AS  
Høreapparater  Høreapparater 
Tekniske hjelpemidler    
  Sonova Norway AS 
CANTEC AS  Høreapparater 
Høreapparater  Tilbehør til høreapparater 
Tekniske Hjelpemidler  Tekniske hjelpemidler 
   
Cochlear Norway  VESTFOLD AUDIO AS 
Cochleaimplantater  Hørselstekniske hjelpemidler 
Benforankrede høreapparater  Varsling hjem og arbeid 
  Stemmeforsterkere 
GN Hearing Norway AS  Samtaleforsterkere 
Høreapparater  Lydanlegg/skoleanlegg 
Trådløst tilbehør   
Tekniske hjelpemidler  WIDEX NORGE AS 
  Høreapparater 
MEDUS AS  Tekniske hjelpemidler 
Høreapparater  Audiometri 
Tinnitusprodukter   
   
   
  NTAF WEB-SIDE:  www.n-t-a-f.org 
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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 

 

Telefonstyremøte tysdag 17. september 2019 kl. 14:30 
 
Til stades: Jon, Arne (referent), Fredrik, Marte, Vinay, Olav, Marit 
 
SAKSLISTE   

1. Gjennomgang av referat telefonstyremøte 12. juni 2019  
Godkjent av styret. 

2. Styresaker behandlet på epost 
a. Søknad om reisestøtte til EU19 frå Arne Vik. Innvilga. 
b. Fredrik, som trekker seg som annonseansvarleg og styremedlem, informerte om at Mathias Næss, 

audiograf på Haukeland, som skriv masteroppgåve for tida, kan tenkje seg å overta som 
annonseansvarlig og bli med i NTAF styret. Jon har sendt forslaget over til valkomiteen.  

3. EU-19 (felleskurs og årsmøte) 7.-8.11.2019  
Førebels har 18 svart på spørjeundersøkinga som Jon sendte ut om NTAF kurs/ årsmøte, og 11 av 
dei har tenkt å komme på årsmøtet. Det var relativt likt mellom dei tre alternativa, A, B eller C. 
Grunna mangel på påmeldte føredrag bestemte styret å gå for alternativ A: Årsmøte arrangert på 
EU19-Gardermoen, torsdag 7. november kl. 17:00. 

 Det er kome inn berre eitt forslag til føredrag: Arne Vik om universell utforming. Vi rekk kanskje 
dette og eitt til før middag kl 19? 

 Arne R og Marte har meldt forfall til årsmøtet. 
 Jon sender ut innkalling til årsmøtet pr epost i etterkant av dette møtet.  

4. Kurskomiteen EU-19, henvendelse til styrene 
 Det har kome henvendelse til styra i Audiografforbundet, Norsk Audiopedagogisk Forening og Norsk 

Teknisk Audiologisk Forening angående etterutdanningskurset (EU), sjå vedlegg.  
 Punkta i dokumentet vart diskutert i styret, men det vart ikkje konkludert. Forslag frå Olav om å ta 

opp igjen diskusjonen på årsmøtet. 
 

5. Standardisering – NTAF representant? 
Sidan Alexander Rydland Hansen pga skifte av jobb ikkje lenger er aktuell som representant i Komite 
for Akustikk i Standard Norge og ny leiar av NEK NK 29 – Elektroakustikk, samt for deltaking i 
arbeidsgrupper i ISO og IEC standardiseringsarbeid for NTAF, har NTAF behov for andre som kan 
ta på seg dette arbeidet. 
Vinay har meldt seg som interessert. Styret støttar kandidaturet hans for begge komiteane.  

6. NTAF styremøte på DTAS i Vejlefjord 27.-28. september, kven deltar? 
Arne, Jon og Marit deltar.  

7. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org   
Sjå pkt 2b når det gjeld ny annonseansvarleg.  

 Fredrik: Ny rekord i antall nei for annonser.  
 Arne: Neste Newsletter blir noko forsinka, truleg eit stykke ut i oktober.  

http://www.n-t-a-f.org/
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8. Eventuelt  
 Ingen saker 

9. Orienteringssaker 
 Ingen 

10. Styremøter 2019 
 Uformelt styremøte på DTAS 27.09.  
 Styremøte 06.11. før EU19 kl. 18:00.  
               
 

Nord-samisk taleaudiometri nå tilgjengelig 
 
Følgende informasjon gikk i slutten av september ut til alle landets høresentraler, avtalespesialister og 
importører av audiometre: 
 
En prosjektgruppe bestående av Einar Laukli, Arne Øyvind Henriksen, Annema Boberg, Vegard 
Romundstad og Jon Øygarden har nå avsluttet et prosjekt i samarbeid med Steinar Birkeland, HLF. 
Stiftelsen Dam som har gitt oss muligheten til dette prosjektet gjennom sin økonomiske støtte. 
Følgende materiale blir gjort tilgjengelig på www.hlf.no/taleaudiometri : 

• Enstavelsesord, som er egnet til å måle maksimalt taleoppfattelse. Kan også brukes for å måle høreterskel 
for tale med redusert nøyaktighet. 

• Terskeltestlister, materiale for høreterskelmåling, med bedre nøyaktighet en enstavelsesordene. Dette 
materialet er også egnet for måling på barn. 

CD-plater med materialet kan lages ved å laste ned brennefiler fra denne portalen.  
Det er ønskelig at audiometer-produsenter og -importører tilrettelegger sin programvare for den nye 
samiske taleaudiometrien. Lydfiler kan lastes ned fra den samme portalen. Prosjektgruppen har laget en 
tilrettelegging for Interacoustics audiometre som er oversendt importøren for utprøving. 
Likeledes bør høresentraler og avtalespesialister med brukere som har nordsamisk som morsmål sørge for 
å ha denne taleaudiometrien tilgjengelig ved hørselsutredning. CD-platen kan anvendes, men ta kontakt 
med importøren av audiometrene og be om tilrettelegging på audiometrene som anvendes. 
 
Vennlig hilsen 
Einar Laukli     Arne Øyvind Henriksen     Annema Boberg     Vegard Romunstad   
      Sign.                         Sign.                                 Sign.                         Sign. 
 

Jon Øygarden     Steinar Birkeland 

       Sign.                       Sign.  

 
 

 

http://www.hlf.no/taleaudiometri
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Innkalling til årsmøte i NTAF 
 
Torsdag 7. november 2019 kl. 17:00 - Clarion Hotel & Congress, Oslo airport, Hans 
Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen 
 
Faglige presentasjoner:  

1. Arne Vik ønsker å holde et ca. 25 min. innlegg om prosjektet: Godt lydmiljø i skolen 
https://universellutforming.org/ny-rapport-godt-lydmiljo-i-skolen/ med oppfølging: 
"Excel-program for lavterskel etterklangsberegning". 

2. Vi regner med at vi har plass til et innlegg til – send beskjed til Jon. 
 
Agenda: 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste  
2. Valg av møteleder, referent og to underskrivere av årsmøtereferatet  
3. Virksomhetsberetning fra styret  
4. Rapport fra referansegrupper  
5. Regnskap  
6. Innkomne saker – bes meldt til styret uten unødig opphold  
7. Fastsetting av kontingenter  
8. Valg  
 
REFERANSEGRUPPER;  
 
 • Etablering av standardiserte prosedyrer for screening, diagnostisering og objektiv testing 
hos nyfødte Kjell Grøndahl, Marit Pedersen, Ole Tvete, Georg Træland 
 
Etter statuttene er årsmøtet varslet for seint. Leder ber om unnskyldning for det. 
 
Styret foreslår å lempe på meldefristen i statuttene (4.8 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.) 
 
 
Jon 

https://universellutforming.org/ny-rapport-godt-lydmiljo-i-skolen/
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Du skal vel på etterutdanningskurset i november…? 

Etterutdanningskurset 2019 (EU19) går av stabelen torsdag 7. og fredag 8. november 2019 på Clarion 
Hotel og Congress på Gardermoen. Programmet har i år ikke et spesifikt tema, komiteen har heller jobbet 
for et bredspektret program som passer ulike interesseområder innenfor audiologien. Her bør det være 
muligheter både for å fordype seg og å få utvidet horisontene! 

I år har vi to internasjonale keynote speakers: Professor Louise Hickson fra University of Queensland 
holder sitt hovedforedrag «Family-centred hearing rehabilitation for children and adults» på torsdagen, 
mens Todd Rickets fra Vanderbilt University Medical Center i Nashville har lovet et spennende 
hovedforedrag relatert til høreapparater på fredagen. Du kan lese mer om hovedforedragsholderne på 
EU19s hjemmeside, som du finner på www.ksci.no. 

Under kurset vil deltakerne få innblikk i nyere audiologisk forskning. Særlig er det satt av tid i 
programmet til å høre nytt fra det norske forskningsmiljøet, og komiteen har utfordret nybakte Ph.D’er 
siden EU17 til å holde innlegg om egen forskning. Du finner hele programmet for EU19 på hjemmesida, 
via www.ksci.no.  

I tillegg til en rekke spennende foredrag vil det også foregå årsmøter for NAF og NTAF, og det vil være 
mange muligheter til å bli kjent med de nyeste løsningene innen audioteknikk hos utstillerne. EU19 byr på 
muligheter for utstrakt sosialisering med andre i fagmiljøet, dette er en tradisjonsrik møteplass for gamle 
bekjentskaper og en ypperlig anledning til å knytte nye kontakter. Deltakere på EU19 får også en helaften 
med god mat og underholdning under den tradisjonelle festmiddagen torsdag kveld. Her kommer 
«Dr.Latter», Jonas Kinge Bergland, og DJ Ronny Bergersen sørger for dans og moro ut i de små timer… 

Lurer du på om du skal melde deg på? Det er ingen ting å lure på! Gå inn på www.ksci.no og sikre deg 
plass på EU19 – det kommer du aldri i verden til å angre på! Påmeldingsfrist er 30. oktober… 

Hilsen arrangementskomiteen for EU19: 

Fra Audiografforbundet: 
Kenneth Ervik: Kenneth.Ervik@stolav.no 
Helge Fyrileiv Guldvik: HelgeFyrileiv.Guldvik@helse-nordtrondelag.no  

Fra Norsk Audiopedagogisk forening: 
Sandra Ochoa: audiopedagog.sandra@gmail.com 
Yngvild Rye: yngvildrye@gmail.com  

Fra Norsk Teknisk Audiologisk forening: 
Olav Kvaløy: olav.kvaloy@gmail.com 
Marte Kristine Lindseth: marte.kristine.lindseth@ntnu.no  

http://www.ksci.no/
http://www.ksci.no/
http://www.ksci.no/
mailto:Kenneth.Ervik@stolav.no
mailto:HelgeFyrileiv.Guldvik@helse-nordtrondelag.no
mailto:audiopedagog.sandra@gmail.com
mailto:yngvildrye@gmail.com
mailto:olav.kvaloy@gmail.com
mailto:marte.kristine.lindseth@ntnu.no
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Takk til Arne Vik, NTAF Newsletter-
redaktør, typograf, trykker,  
adressepåskriver, frimerkeklistrer og  
postekspeditør i perioden 1983-2019  
Vi i NTAF var lenge redd for hva vil skje med Newsletter 

når en bauta som Arne pensjonerer seg. 120 nummer har 

kommet i denne perioden. Det første nummeret var to A4 

ark stiftet sammen (riktignok med to vedlegg med info 

om IEC118-0 og IEC645). Allerede i nummer to var vår 

gule forside på plass. De første par årene samarbeidet 

Arne med Ole Tvete om utgivelsen, men siden 

ekstrautgaven i august 1985 har Arne stått alene ved 

roret. Og etter hvert har Newsletter kommet jevnt og trutt 

fire ganger i året med info om hva som skjer både i faget 

og blant kollegaene våre rundt omkring i Norges land, og 

bidratt til at alle oss i NTAF føler at vi har nå vår egen 

forening. 

Gleden var derfor stor når jeg på siste årsmøte fikk høre 

at Mariann Gjervik Heldahl og Arne Kirkhorn Rødvik 

hadde snakket sammen og funnet ut at de kunne ta 

ansvaret for at NTAF fortsatt skulle få utgitt sitt 

medlemsblad. De må finne fram til sin måte og fortsette 

dette arbeidet på. NTAF er fortsatt avhengig av at 

medlemmene rapporter inn om utvikling, konferanser, 

standarder (noen i NTAF som vil melde seg til å være 

med i Akustikk-komiteen Standard Norge og NEK TK 29 

Elektroakustikk?), høreapparat og utstyr. 

NTAF ønsker Arne en lykke til med tilværelsen som 

pensjonist.  

Jon Øygarden 

(Foto Vibeke Bang-Larssen) 



  
 

9 

Arne og Mariann tar over 
Det er fort gjort å komme med klisjer som "å hoppe etter Wirkola" når vi nå skal ta over Newsletter etter 

Arne Vik. Det har vi ikke tenkt å gjøre, men vi vil takke Arne for den store innsatsen han har lagt ned for 

NTAFs medlemmer gjennom sitt styrearbeid og redaksjon av Newsletter. Vi kommer til å starte i Arnes 

stil og så sannsynligvis endre det etter hvert. Vi er avhengig av innspill fra alle dere medlemmer og 

utfordrer dere til å komme med forslag til hva dere ønsker å ha med, og til å komme med innlegg. Vi 

regner ikke med at innboksen vår blir full av denne oppfordringen, men overrask oss gjerne.  

Vi vil benytte denne anledningen til å presentere miljøet vi jobber i, CI-teamet ved Oslo 

universitetssykehus. Vi er 7 audiofysikere som jobber tett sammen med 5 audiopedagoger, 8 audiografer 

og 6 leger + ulike LIS leger. Under følger et bilde av alle audiofysikerne hos oss. 

 

 
 
Fra venstre har vi: Marte Myhrum (forsker), Kjell Rasmussen (leder av CI-enheten), Jens Jørgen 

Dammerud, Ralf Greisiger, Arne Kirkhorn Rødvik, Torquil Macdonald Sørensen og Mariann Gjervik 

Heldahl. 

 

For det meste består hverdagen vår av pasientkontakt, men vi rekker også å forske litt, mye takket være 

eksterne prosjektmidler og støtte fra Marte. I klinikken er hovedoppgaven vår å følge opp CI-pasienter, 

noe som omfatter utredning, operasjon, lydprogrammering og kontroll av nytten av implantatene. Ved 
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inngangen til 2019 hadde vi operert 754 barn og 846 voksne med CI. De fleste barna har bilateral CI 

(simultant eller sekvensielt operert) og 22 % av de voksne har fått to CI (sekvensielt). Alle barn (under 18 

år) med CI i Norge følges opp hos oss. For voksne har vi ansvar for pasienter fra Helse Sørøst.  

 

Vi jobber også en god del med avklaring av hørselstap. Ukentlig gjør vi 2-3 ABRer på babyer som ikke 

har passert hørselsscreening, i tillegg til noen større barn og voksne. Når vi tar tiden til hjelp klarer vi stort 

sett å få gjennomført ABR i naturlig søvn, så det er ikke så ofte det skjer i narkose nå lengre.  

 

Vi trives alle veldig godt med å jobbe på Riksen og er stolte av vårt gode miljø både når det kommer til 

det sosiale og det faglige. 

 

Avslutningsvis vil vi gi dere våre mailadresser slik at dere kan ta kontakt. Gleder oss til innspill fra dere.  

Arne: arodvik@ous-hf.no 

Mariann: magjhe@ous-hf.no 

 
 
 

Informasjon om høreapparatkonferanse (IHCON 2020) 
 
Fra: IHCON <admin@ihcon.org> 
Sendt: 14. oktober 2019 00:39 
Emne: IHCON 2020 – First announcement and updated web site  
  
Dear Hearing Aid Research Community, 
 
We are pleased to announce that the 2020 International Hearing Aid Research 
Conference (IHCON <http://ihcon.org/> ) will be held from Wednesday, August 19 to 
Sunday, August 23, 2020. As in previous years, the venue for the conference will be 
the Granlibakken Lodge in Tahoe City, California. 
 
New at the 2020 meeting, we are excited to offer the International Hearing Aid 
Seminar (IHAS), a pre-conference meeting modeled after the Gordon Research Seminars. 
We have updated the IHCON website (ihcon.org <http://ihcon.org> ) with information 
regarding IHAS (ihcon.org/ihas <http://ihcon.org/ihas> ), as well as with the topic 
areas for the 2020 meeting (ihcon.org/conference-topics <http://ihcon.org/conference-
topics> ). 
 
Please help us spread the word by kindly forwarding this announcement to any of your 
colleagues who might be interested in attending IHCON, but who might not have not 
received this announcement.  Likewise, if you would like to be removed from our e-
mail list, please reply to this e-mail with UNSUBSCRIBE in the subject line. 
 
We look forward to seeing you at IHCON 2020! 
 
Sincerely, 
 
Sunil Puria, PhD 
IHCON Conference Chair 

 

mailto:arodvik@ous-hf.no
mailto:magjhe@ous-hf.no
mailto:admin@ihcon.org
http://ihcon.org/
http://ihcon.org/
http://ihcon.org/ihas
http://ihcon.org/conference-topics
http://ihcon.org/conference-topics
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REFERAT NASUs VÅRMØTE 2019 
 
26. april 2019, kl. 10-15, Hørselens hus, Brynsveien 13, Oslo 
 
TIL STEDE 
Arne Vik, Norsk Teknisk audiologisk forening (NTAF) 
Haavard Ottemo Paulsen (sak 1 og 7) og Jorid Løkken, Audiografforbundet 
Ingvild Ørpen, Audiologisk utvalg i Norsk Otolaryngologisk Forening (NOLF) (Sak 1 og 7) 
Elisabeth Frantzen Holte, teatertolkkoordinator i Norges døveforbund (NDF) 
Steinar Birkeland, møteleder og referent (fagsjef hørsel, HLF) 
Merete Orholm, interessepolitisk sjef, HLF (Sak 8, 9 og 10) 
Marit Skatvedt, seniorrådgiver, HLFs interessepolitiske avdeling (Sak 8, 10, 11, 12 og 13) 
Anne Gro Årtun, rådgiver, HLFs markedsavdeling (Sak 14) 
Hildegun Fallang, rådgiver, HLFs interessepolitiske avdeling (Sak 14) 
Henrik Peersen, generalsekretær i HLF (Sak 6, 7, 8 og 10) 
Varslet forfall: Norsk Audiopedagogisk Forening (NAF) 
 
DAGSORDEN 
1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2018 (Steinar Birkeland, HLF) 
2. Global survey (Arne Vik, NTAF) 
3. Orientering fra foreningene (NASU-delegatene) 
4. Orientering om www.hlf.no/samhandling (Steinar Birkeland, HLF) 
5. Landskonferanse for kommunale tjenester på høreapparatområdet i 2019 (Arne Vik, 
NTAF og Steinar Birkeland, HLF) 
6. Tenketank hørsel (Arne Vik, NTAF) 
7. EFAS – Drøftingssak (Steinar Birkeland, HLF) 
8. Ny folkehelsemelding (St. meld. 19, 2018-2019): Gode liv i eit trygt samfunn (Merete 
Orholm, HLF) 
9. Økonomiske undersøkelser: Høreapparatområdet (SINTEF for Arbeids- og 
sosialdepartementet) / Yrkeslivsområdet (Oslo Economics for HLF) (Merete Orholm, 
HLF) 
10. Kartlegging av organiseringen av tilbudet til hørselshemmede (Helsedirektoratet for 
Helse- og omsorgsdepartementet) (Merete Orholm, HLF og Steinar Birkeland, HLF) 
11. Medisinsk kvalitetsregister for hørselshemmede barn (Marit Skatvedt, HLF) 
12. Utredningsprosjekt: Inkluderende strategier på skoleområdet (Marit Skatvedt, HLF) 
13. APD – diagnose, testbatteri, informasjonsmateriell og videreutvikling av 
tjenestetilbudet (Marit Skatvedt, HLF) 
14. Samhandlingsturnéen til hørselssentralene og ØNH-avtalespesialistene i regi av HLF 
(Anne Gro Årtun, HLF) 
15. Beramming av NASUs høstmøte 2019 
16. Eventuelt 

(forts. på side 17) 
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Høreapparatstatistikken andre kvartal 2019 – side 1 (6) 
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Høreapparatstatistikken andre  kvartal 2019– side 2 (6) 
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Høreapparatstatistikken andre  kvartal 2019– side 3 (6) 
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Høreapparatstatistikken andre  kvartal 2019– side 4 (6) 
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Høreapparatstatistikken andre  kvartal 2019– side 5 (6) 
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Se statistikken på NTAFs hjemmesider:  

http://n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm 
 

(forts. fra side 11) 
REFERAT 
1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2018 
Vedtak: Godkjennes med følgende justering i Sak 17b: «NDF har i de senere årene utvidet fokus fra å 
være en organisasjon for døve og pårørende, til nå å definere seg også som språklig organisasjon…» 
 
2. Global survey 
Arne Vik har mottatt et skjema i en spørreskjemaundersøkelse om audiologi i ulike land, som 
Universitetet i Vest-Australia gjennomførte på vegne av WHO. Undersøkelsen omfatter bemanning og 
tjenester (leger, audiografer, audiopedagoger med mer inkludert tjenester), som Arne Vik tok videre til 
NASUs medlemsorganisasjoner. Skjemaet har i ettertid blitt besvart, med kopi til NASU, etter de 
opplysningene som er kommet inn. Det er raskt kommet svar fra Helen Goulis ved University of Western 
Australia: “The first report will be sumitted to the WHO by July 2019 for publication into the World 
Hearing Report. This will focus on hearing health resources and capacity building. I expect the WHO will 
take it through a review process, and I am happy to send the paper to you once this has occurred a little 
later this year.” 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
 

Høreapparatstatistikken andre  kvartal 2019– side 6 (6) 



  
 

18 

3. Orientering fra foreningene 
Vedtak : Utgår 
 
4. Orientering om www.hlf.no/samhandling 
Nettstedet ble vinteren 2018/2019 utviklet på oppfordring av NASU, ut fra et ønske om å synliggjøre 
utført og pågående FoU-aktivitet innen hørselsområdet. Nettstedet består av to deler: Nasjonalt relevant 
informasjon om og en fylkesvis presentasjon av dokumentasjon på området. Nettstedet har alt vist seg som 
relevant og nyttig, blant annet som kunnskapskilde for pågående statlige utredningsprosesser på 
finansiering av høreapparatområdet og organisering av hørselsomsorgen i regi av henholdsvis Arbeids- og 
sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
5. Landskonferanse for kommunale tjenester på høreapparatområdet i 2019 
Nå som Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har igangsatt 
utredningsprosesser på høreapparatområdet og hørselsomsorgen, er det naturlig å la denne saken bero. 
Vedtak: Oppstart av arbeid med å få frem en landskonferanse for kommunale tjenester stilles i bero 
i påvente av signaler fra Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementets 
pågående utredningsprosesser på høreapparatområdet og hørselsomsorgen. 
 
6. Tenketank hørsel 
Tenketank-modellen gjør det mulig å få frem og synliggjøre en enhetlig langsiktig strategisk tenkning 
innen en sektor, så også hørselssektoren. Feltet vårt rommer ulike interesser og perspektiv. Det ligger her 
et potensial for langsiktig strategisk samtenkning gjennom en felles møteplass. Den største utfordringen er 
å avklare hvordan en slik tenketank skal organiseres. Vedtak: Tenketank-idéen tas med tilbake til 
medlemsforeningens styrer, og tas opp igjen på NASUs høstmøte 2019. Temaer: Verdifundament – 
Målsetting – Organisering (avgrensning til andre organisasjoner/forum) – Finansiering – 
Representasjon. 
 
7. EFAS - Drøftingssak 
Norge, som «national body», er i dag representert i EFAS med Arne Vik som «Voting» og Vinay Nagaraj 
som «First non voting representative». Per i dag foreligger det ikke noen retningslinjer for utvelging av 
EFAS-representasjon for Norge. Mulige elementer i slike kan være kompetanse, perioder/rullering mv. I 
demokratiske organisasjoner er det vanlig med slike retningslinjer. NASUs statutter definerer imidlertid 
NASU ikke som demokratisk organisasjon men som konsensusorgan. Det krever åpen dialog med sikte på 
å enes om felles beslutninger, herunder å få frem representasjon til EFAS. Profil på representasjon i 
EFAS: Trenden i EFAS er at et tradisjonelt ØNH-hegemoni i de senere årene er blitt utfordret fra teknisk 
og pedagogisk side (rehabilitering) – foreløpig ikke fra brukerorganisatorisk hold, slik det til 
sammenligning er skjedd i NAS de senere årene. Når NASU pekte ut den nå avtroppende norske 
representanten fra teknisk side til EFAS, knyttet det an til den beskrevne nye trenden. Norge skal være 
representert i EFAS med Voting member (nasjonal representant) samt 1.st non voting member og 2.nd non 
voting member. Fra og med sommeren 2019 får Norge en ny representant fra teknisk side som 1st voting 
member. Typisk deltar 1.st non voting member og 2nd non voting member på kongressene og i 
komitéarbeid. I utpekingen av disse to er det mulig å gå for å supplere 1st voting member fra teknisk side 
med 1.st non voting member og 2.nd non voting member fra medisinsk, pedagogisk eller bruker-
organisatorisk side. Om kontinuitet er ønskelig er det mulig å velge ett fast og ett rullerende non voting 
member.  

(forts. på side 23) 
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CI hos barn med Downs syndrom (DS). 
 
Mariann Gjervik Heldahl 
 
I CI teamet ved Oslo universitetssykehus opererer vi alle barna i Norge som skal ha cochleaimplantat (CI). 
Vi nærmer oss 800 implanterte barn. Blant disse barna finner vi også mange barn med ulike syndrom. En 
gruppe har downs syndrom (DS). Fra 2003 til 2016 fikk 8 barn med DS CI i Norge. I august i år publiserte 
vi en artikkel i International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology med tittelen: ”Cochlear implants in 
eight children with Down Syndrome – Auditory performance and  challenges in assessment”.  
 
Motivasjonen bak artikkelen var at det finnes veldig lite publisert på denne pasientgruppen fra før. Om det 
er fordi få med DS har fått mulighet til å få CI eller om det bare er mangel på publisering vet vi ikke. Men 
vi finner svært få case beskrevet i litteraturen, totalt 3 artikler med til sammen 6 implanterte barn. 
Artikkelen beskriver våre gode erfaringer med CI i denne pasientgruppen. 
 
Barn med DS er en utfordrende gruppe å teste. Vi kan ikke bruke vårt vanlige testbatteri med 
enstavelsesord og HINT for å kartlegge hørselen med CI, da barna ikke har kunnet blitt testet. Vi må 
heller basere oss på uttalelser fra foreldre og andre personer som kjenner barnet godt. Vi har benyttet en 
kategorisering som heter "Categories of Auditory Performance (CAP)" for å beskrive hva barnet hører og 
forstår. Den består av følgende 8 kategorier:  
 
0: ingen oppmerksomhet på omgivelseslyder 
1: oppmerksom/responderer på omgivelseslyder 
2: responderer på talelyder 
3: gjenkjenner omgivelseslyder 
4: diskriminerer talelyder 
5: forstår enkle fraser uten hjelp av munnavlesning 
6: forstår samtaler uten hjelp av munnavlesning 
7: forstår telefonsamtaler med kjent stemme 
 
Våre pasienter fordeler seg som vist i figuren under. Den viser utviklingen av CAP score 3 mnd etter 
lydtilkobling, 1 år etter lydtilkobling og ved siste kontroll (antall år med CI ved siste kontroll notert over 
søyla).  
 

 
 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01655876
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Det vi kan se er at alle barna har nytte av lyden. Et barn når helt til å forstå samtaler uten hjelp av 
munnavlesning (mellom kategori 5 og 6). Og kanskje vil noen av barna nå enda lengre enn de gjør pr i 
dag. Vi observerer at utviklingen går saktere enn hos barn uten tilleggsvansker. Men lyden er viktig også 
for denne pasientgruppa. 
 
Barn med DS og normal hørsel utvikler talespråk i svært ulik grad. Mens noen har mange ord har andre få 
eller ingen forståelige ord. For å kartlegge talespråket til barna med CI benyttet vi "Speech Intelligibility 
Rating (SIR)". Den består av følgende 5 kategorier:  
 
1: lager lyder som ikke er ord 
2: uforståelig tale 
3: tale forståelig for en erfaren lytter som konsentrerer seg, leser på munnen og kjenner konteksten 
4: tale forståelig for en lytter med lite erfaring  
5: tale forståelig for alle  
 
5 av pasientene er i kategori 1, 2 i kategori 1-2 og 1 i kategori 3. Alle barna følges også med tegn til tale 
eller tegnspråk.   
Foreldrene er uten unntak svært fornøyd med at barnet deres har CI. De beskriver det å ha CI som "å være 
eller ikke være", eller "det er som å ha vunnet i lotto". 
 
Jeg avslutter med konklusjonen fra artikkelen: "For this consecutive series of profoundly deaf children 
with DS, CI has been a success with regard to awareness of surrounding sounds, recognition of familiar 
sounds such as parents’ voices and music, and to a varying degree access to spoken language. The primary 
aim of CI in these children should be to provide access to and recognition of environmental sounds, and to 
a certain degree speech perception, rather than development of spoken language. This perspective is 
important in guiding parents to realistic expectations." 
 
Hvis noen er interesserte kan jeg sende artikkelen, bare ta kontakt med meg på mail: magjhe@ous-hf.no   
 

 

mailto:magjhe@ous-hf.no
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(forts. fra side 18) 
 

Det er mulig å se for seg at EFAS over tid utvikler en større grad av balanse mellom ØNH, teknikk, 
pedagogikk og brukerorganisatorisk.Tilføyelse/opplysning fra Arne Vik: Vinay Nagaraj representerer 
NTAF i NASU, men i EFAS representerer han Norge. Han er ikke teknisk utdannet, men har 
bachelor/master/PhD innen (generell) audiologi, med gradvis nivåspesialisering. 
Vedtak: Saken om norsk representasjon i EFAS tas med tilbake til medlemsforeningens styrer, og 
tas opp igjen på NASUs høstmøte 2019. 
 
8. Ny folkehelsemelding (St. meld. 19 (2018-2019)): Gode liv i eit trygt samfunn 
Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn (Meld. St. 19 (2018-2019)) omtales i Din hørsels 
nettavis: https://www.dinhorsel.no/hoersel-tatt-paa-alvor.6210333-460100.html. Der kan også selve 
meldingen lastes ned. Inne i meldingen er det lurt å søke på nynorsk: «høyrsel» gir 22 treff. Meldingen har 
vært underveis i flere år, og det er heller ikke første folkehelsemelding. HLF har jobbet langsiktig for å få 
hørsel inn i dokumentet. Denne meldingen er blitt utviklet ved at helsemyndighetene inviterte til åpne 
høringsmøter. På disse møtene har HLF vært representert, fra sentralt og lokalt hold, med tillitsvalgte og 
ansatte. Dette har resultert i at hørsel er omtalt 22 ganger i folkehelsemeldingen. Meldingen tar blant annet 
opp i seg Lancet commissions-rapporten fra 2017, som peker på hørsel som den største enkeltfaktor for 
demensutvikling som det er mulig å gjøre noe med 
(https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/verdens-demenskommisjon-p%C3%A5-norsk/). 
Hørselstap, hørselsskader, og tinnitus omtales, i tillegg til at syn og hørsel relateres til hverandre. Videre 
pekes det på potensial i forebygging av hørselstap/skader. Meldingen løfter opp Ringeriksprosjektet 
«Moderne hørselsomsorg» sitt kurstilbud som et eksempel på bidrag på kompetansebygging hos 
helsepersonell på sykehus og i kommuner. Den vises til kommende oppdaterte tall på forekomst fra 
HUNT 4 Hørsel og pågående utredninger av høreapparatfinansiering og organisering av hørselsområdet i 
regi av Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Videre peker meldingen på 
opplæringspotensial, både for helsepersonell (kompetanseløft) og for brukere (helsepedagogikk). I 
forlengelse av meldingen vil HLF utvikle en operasjonalisering av forbundets folkehelsestrategi slik den 
er nedfelt i HLFs handlingsprogram 2018-2021: www.hlf.no/handlingsprogram. Ved utgangen av 2019 vil 
de statlige utredningene, samt HUNT 4 Hørsel-tallene, være klare og danne grunnlaget for statens politikk 
på området. HLF følger løpende opp som dialogpartner med helse- og arbeidslivsmyndighetene. Helse- og 
omsorgsdepartementets bestilling til Helsedirektoratet er en totrinnsrakett: 2019 hørsel, 2020 syn. HLF 
jobber for hørsel, men er bevisst også på syn og overordnet sansetap som fellesområde. Når tiltak på 
høreapparat/hørselsområdet skal rigges er det naturlig å avstemme enkeltvis hvordan disse skal fylles med 
kompetanse. Status april 2019: SINTEFs rapport om finansiering av høreapparatområdet er levert til 
Arbeids- og sosialdepartementet, Helsedirektoratets arbeidsgruppe for å utrede hørselsomsorgen etter 
bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet er operativ og vil ha rådslag i mai, og HUNT 4 Hørsel er 
kommet i mål med datainnsamlingen som rommer audiogrammer fra 28.365 personer. Det tegner bra for 
videre prosess at statssekretær i HOD i et møte HLF var invitert til i april 2019 signaliserte til 
Helsedirektoratet at den kommende hørselsutredningen forventes innrettes med konkrete tiltak på 
hørselsområdet. 
Vedtak: Tas til orientering 
 
9. Økonomiske undersøkelser: Høreapparatområdet (SINTEF for Arbeids- og sosialdepartementet) 
/ Yrkeslivsområdet (Oslo Economics for HLF) 
SINTEF leverte sin rapport til Arbeids- og sosialdepartementet ultimo mars 2019, men den er i april 2019 
ikke gjort tilgjengelig. HLF har bestilt en samfunnsøkonomisk utredning hos Oslo economics, for å få 
tallfestet kostnader for ubehandlet hørselstap i arbeidslivet. Rapport skal leveres HLF medio mai 2019. 
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Undersøkelsen er basert på eksisterende materiale og innhenting av nytt materiale, både intervjuer og tall 
hentet inn fra blant annet SSB og NAV. Fokus for årets Hvert øre telle-kampanje er yrkesliv, slik at 
undersøkelsen i første omgang vil bli brukt aktivt i forbindelse med denne. Helsedirektoratet planlegger 
for øvrig også en økonomisk analyse av hørselsomsorgen. Denne vil gjøres eksternt. Slik bestilling går 
etter planen ut etter Helsedirektoratets rådslagsmøte i mai 2019. 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
10. Kartlegging av organiseringen av tilbudet til hørselshemmede (Helsedirektoratet for Helse- og 
omsorgsdepartementet) 
Vedtak: Utgår da temaet beskrives i Sak 8. 
 
11. Medisinsk kvalitetsregister for hørselshemmede barn 
Det er etablert en tverrgående arbeidsgruppe for å få frem et kvalitetsregister for hørselshemmede barn, 
både høreapparatbrukere og CI-brukere, med 30 dB og ensidig tap som inkluderingskriterium. Det vil bli 
fremmet søknad om dette høsten 2019. En konsulterende ressurs i arbeidet er nasjonalt servicemiljø for 
kvalitetsregistre. Registeret planlegges som del av nasjonalt klyngeregister for ØNH, som så langt har fått 
på plass tonsilleregister lagt til St Olavs hospital:  
https://stolav.no/fag-og-forskning/medisinske-kvalitetsregistre/norsktonsilleregister. 
Dette fagmiljøet er representert i arbeidsgruppen, som ellers er bredt sammensatt av relevante 
hørselsfaglige miljøer i tillegg til NDF og HLF: 
Vinay Nagaraj er medlem av EFAS´ arbeidsgruppe for skolebarnscreening, men ikke tilknyttet den 
nasjonale prosjektgruppen. Prosjektleder for sistnevnte gjøres av HLF oppmerksom på den muligheten 
som her ligger i innkobling. 
Vedtak: Tas til orientering 
 
12. Utredningsprosjekt: Inkluderende strategier på skoleområdet 
I forlengelse av dokumentasjonsprosjektet som i 2018 resulterte i NTNU-rapporten Hørselshemmede barn 
og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i opplæring og skole 
(https://www.hlf.no/aktuelt/2018/horselshemmede-elever-ekskluderes/), har HLF i 2019 inngått nytt 
samarbeid med NTNU om et oppfølgende prosjekt. Det er i den forbindelse under planlegging en 
spørreskjemaundersøkelse til brukergruppen/nærpersoner og en work-shop. Med basis i dette vil 
prosjektet dokumentere gode inkluderende praksiser gjennom case, før prosjektet går inn i en formidlende 
fase. 
Vedtak: Tas til orientering 
 
13. APD – diagnose, testbatteri, informasjonsmateriell og videreutvikling av tjenestetilbudet 
Fom. 1. januar 2019 er ICD 10-kode: APD H93.25 godkjent av norske helsemyndigheter. HLF var med på 
å få til dette sammen med fagmiljøet. Medio mars 2019 ble det gjennomført en to dagers konferanse på 
APD i Ålesund, hvor det ble lansert informasjonsmateriell til fagpersonell og brukere/nærpersoner som 
del av et APD-prosjekt: www.hlf.no/lyttevansker. Under konferansen ble det lagt frem kunnskap om APD 
og informert om et elleveårig utviklingsarbeid som nå har resultert i et validiert norsk testbatteri for barn 
med APD. Det er gjennom arbeidet med testbatteriet og APD-prosjektet kommet på plass et godt faglig 
nettverk på APD-området, slik at Statped og sykehusene står godt rustet til å rulle ut testbatteriet. HLF 
utreder i 2019 APDs fremtidige rolle i forbundet. 
Vedtak: Tas til orientering 
 
 
 

http://www.hlf.no/lyttevansker
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14. Samhandlingsturnéen til hørselssentralene og ØNH-avtalespesialistene i regi av HLF 
HLF har i en årrekke reist rundt til hørssentralene og privatpraktiserende ØNH-leger og audiografer som 
ledd i HLFs samhandlingsturné. En slik besøksrunde tar ca. halvannet år. Et typisk besøk foretas av HLFs 
markedsavdeling, HLF Briskeby og når det er praktisk mulig lokale tillitsvalgte. Målet er å få innsikt i 
hvordan det ser ut i hørsels-Norge, og å informere om tilbudene til HLF og HLF Briskeby. Det inviteres til 
dialog og samarbeid. HLF er avhengig av medlemsinntekter, og hørssentralene og privatpraktiserende 
ØNH-leger og audiografer har tradisjonelt vært storformidler av nye medlemskap til HLF. Inngangen har 
gjerne vært anbefaling av HLFs erstatningsavtale for høreapparat, men også anbefaling av medlemskap ut 
fra en helhetlig vurdering av verdien av medlemskap. I de senere få årene har HLF sett en nedgang i denne 
typen medlemsinngang. Det er for HLF derfor av betydning å nå frem med hele bildet av 
medlemsfordeler. Samhandlingsturnéen sammenfattet: 
Mål: 
- Skaffe HLF innsikt i hvordan det står til i hørsels-Norge. 
- Gi økt kjennskap til HLF: Medlemsfordeler, likepersonordningen og HLF Briskeby. 
- Komme i dialog med fagmiljøet og utveksle erfaringer for å se på hvordan vi sammen kan sikre et best 
mulig tilbud til landets hørselshemmede. 
Felles interesse av en stor brukerorganisasjon: 
- Sektoren har politisk nytte av en stor brukerorganisasjon. Medlemsavgiften er en av HLFs viktigste 
inntektskilder, og forbundet er avhengig av å opprettholde medlemsutviklingen for å videreføre arbeidet 
med å sikre blant annet hørselsklinikkene gode rammevilkår. 
Rekruttering: 
- HLF har p.t. 66 000 medlemmer, og er i fortsatt vekst med en økning på rundt 1000 medlemmer årlig. 
Nye medlemmer rekrutteres gjennom hlf.no og andre digitale kanaler, ØNH-avtalespesialistklinikker, 
hørselssentraler, høreapparatleverandører osv. 
- I den senere tid er det oppstått en trend med at færre blir medlem etter anbefalinger fra hørselssentral. 
Erstatningsordningen har historisk sett vært hovedargumentet for tegning av medlemskap. Tidligere 
anbefalte hørselssentralene konsekvent medlemskap, men nå nevnes dette som ett av flere alternativer for 
forsikring. Det merkes på medlemstilgangen. 
Synliggjøring av HLF til nytte for brukerne: 
- Audiologisk personell, også ved hørselssentralene, kan med fordel fortsatt anbefale medlemskap i HLF: 
o Erstatningsavtalen for høreapparat: Gir trygghet og er en økonomisk fordel. 
o Informasjon gjennom bl.a. Din hørsel: Motiverer til egenrehabiliteringsinnsats og sikrer at tilbud om 
kurs og rehabilitering kommer jevnlig til bruker. 
o Gode, billige og raskt leverte batterier: Fordel økonomisk og praktisk. 
o Avtale om gratis juridisk bistand og rabatter på bl.a. overnatting og strøm. 
o Støtte til arbeidet med å bedre brukergruppens hverdag. 
o Ni av ti HLF-medlemmer oppgir at de anbefaler andre medlemskap. 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
15. Beramming av NASUs høstmøte 2019 
Vedtak: NASUs høstmøte 2019 berammes til fredag 18. oktober. 
 
16. Eventuelt 
- Ingen saker 
 
Oslo, 6. mai 2019 
Steinar Birkeland 
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Reisebrev WCA2018 
34 World congress of audiology (WCA), Cape Town, Sør-Afrika 28.-31.10.2018.  
 

 
 
Konferansen hadde over 1000 deltakarar inkludert leverandørar og inviterte førelesarar, og besto av 6 
parallelle sesjonar. Nokon presenterte meir enn andre, td. Pjotr Skarzynski frå World Hearing Centre i 
Warszawa, Polen, hadde 5 presentasjonar og Robert Cowan frå Melbourne, Australia, hadde 8. Samtidig 
med denne konferansen, føregjekk to andre i det same konferansesenteret i Cape Town: “54th South 
African ENT congress” og “4th World Congress on Cochlear Implants in Emerging Countries.” 
Det var berre 2 nordmenn på konferansen, og begge sit i styret i NTAF: Vinay og underteikna. Vinay viste 
ein ny måte å finne døde regionar i cochlea, med presentasjonen “The Envelope Regularity Discrimination 
(ERD) test – effect of modulation depth for normal hearing subjects”. Underteikna presenterte resultat frå 
datainnsamlinga som vart gjort hausten 2015 på sjukehuset Tygerberg-Stellenbosch university i Cape 
Town; “Consonant and vowel perception in Afrikaans-speaking cochlear implant users assessed by a 
Norwegian nonsense syllable repetition test”. Her vart testresultat av norske og afrikaansspråklege 
cochleaimplantatbrukarar samanlikna. 
 
Det var stort fokus på telemedisin på konferansen. På grunn av dei store avstandane mellom sjukehusa og 
mellom ØNH-legane i Afrika er det stor forskings- og utviklingsaktivitet innan fagfeltet. Tanken er at ein 
ØNH lege skal kunne diagnostisere ein pasient via sending av videosignal over telefonnettet. Posteren på 
neste side har evaluert ein audiometri-”sjølv-test”. Det einaste pasienten treng er ein spesiell hodetelefon 
og ein “app” til smarttelefonen. Eit anna produkt som vart lansert på konferansen er eit app-basert 
videootoskop. Behovet for slike hjelpemiddel i Afrika kan visualiserast med bildet under, som viser tal på 
audiografar (audiologists) pr 100.000 brukarar pr land: Professor Dewet Swanepoel frå Universitetet i 
Pretoria vart valt til leiar av International Society of Audiology i løpet av konferansen, og er ein av 
initiativtakarane til denne forskinga. Han jobbar i eit team saman med mellom anna den svenske legen 
Claude Laurent, som tidlegare har jobba i Noreg i ei årrekke. Studiar på telemedisin er mellom anna 
publisert i International Journal of Audiology, Ear and Hearing, Journal of Telemedicine and Telecare, og 
Journal of the American Acandemy of Audiology (Swanepoel et al, 2014; Mahomed et al.. 2016; Yousuf-
Hussein et al. 2016; Van Tonderet al. 2018).  
 
Det er elles mogleg å gå inn på linken: https://easternsun.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/wca-
congress-2018/worldaudiologycongress2018/ExtraContent/ContentPage?page=1 og sjølv laste ned 
interessante presentasjonar, då plassen her er for liten til å gje eit rettferdig bilete av alle emnene som vart 
tatt opp.  
 
Arne Kirkhorn Rødvik 
 

https://easternsun.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/wca-congress-2018/worldaudiologycongress2018/ExtraContent/ContentPage?page=1
https://easternsun.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/wca-congress-2018/worldaudiologycongress2018/ExtraContent/ContentPage?page=1
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Bare noen få ord om: 
• Alexander Rydland har sagt opp jobben sin på UNN og går over i ny stilling utanfor 

audiologimiljøet 
• Fredrik Lerø har sagt opp stillinga si ved Høyresentralen på Haukeland 

Universitetssjukehus og gått inn i ny stilling som utviklar på NordicNeuroLab.  
• Leiaren vår, Jon, pensjonerer seg.  
• Kjell på Rikshospitalet har kjøpt seg el-sykkel.  
• Arne og Mariann vil gjerne ha innspel og stoff til Newsletter. Send på e-post til 

Arne: arodvik@ous-hf.no eller Mariann: magjhe@ous-hf.no 
• Det engelske akustiske selskapet, Institute of Acoustics, delar kvart år ut medaljar 

for bidrag innafor akustikk. Rayleigh medaljen er den finaste, og delast ut for 
eineståande bidrag til akustikken. I år blei medaljen gitt til Claus Elberling på 
DTAS-møtet for dei mange bidraga hans innan psykoakustikk, audiologi, 
høyreapparat teknologi og elektrofysiologi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fra NTAF NL nr. 53 juni 2002 
 
Bare noen få ord om .....                                                                                                                                                                               
-     at NTAFS hjemmeside er n-t-a-f.org og kurs til høsten blir 27.-28.11. på RH 
 
 -    KONTINGENTINNBETALINGEN Kasserer  ber NL minne om denne.      2 mnd etter forfall hadde bare vel 

halvparten betalt inn kontingenten på kr 100. Giroen lå i NL 52. Siden så mange betaler elektronisk blir det foreløpig 
ikke skrevet ut nye giroer – men kasserer ber dere unnasluntrerne om å betale kr 100.- til kto 9100 18 98193! 

  
 -   at Starkey ikke er annonsør i dette nr. Etter opplysninger fra annonseansvarlig mister de agenturet og 

kommer med ny annonse i neste nr. 

mailto:arodvik@ous-hf.no
mailto:magjhe@ous-hf.no
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NTAF - Styre   2018 → 2019  
   

Jon Øygarden,  leder   
Studieprogram for audiologi Tlf: A:73559176 
NTNU-MH-INB - Tunga Mobil: 92613883 
7491 TRONDHEIM  jon.oygarden@ntnu.no 
   
Marte Myhrum, kasserer  
ØNH-avd Tlf:  A: 23071691 
Oslo univ.sykehus HF, Rikshospitalet Mobil:  95759699 
Postboks 4950 Nydalen - NO 0424 OSLO  marte.myhrum@medisin.uio.no 
   
Arne Kirkhorn Rødvik, sekretær  
Oslo universitetssjukehus HF 
Rikshospitalet-ØNH-avd/CI-eininga Tlf: A: 23071694 
Pb 4950 Nydalen Mobil 97972529 
0424 OSLO a.k.rodvik@isp.uio.no   
   
Vinay Svarnalatha Nagaraj, styremedlem  
Studieprogram for audiologi Tlf: A: 55972686 
NTNU-MH-INB - Tunga Mobil: 46824412 
7491 TRONDHEIM vinay.nagaraj@ntnu.no   
   
Olav Kvaløy, 1. varamedlem  
Kjærstadsletta 99 Tlf:  
2022 Gjerdrum Mobil 98245170 
   
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 K. Rødvik 
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