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Kjære leser!

Å lage Audiografen er som vinteridrett. I
starten går det i et behagelig tempo, som
fem - mila.  Det er jo så lenge til vi 
kommer i mål. Midtveis suser det bortover
som skiskyting, men plutselige 
”bommerter” gjør at man havner litt etter
igjen. Men så dagene før det skal inn til
trykkeriet setter vi utfor Kitzbuehl -bakken,
hvor vi forhåpentligvis vinner.
Jeg er Hanne Ingeborg, og er den nye
redaktøren i Audiografen. Selv om noe kan
være litt skmmelt, gleder jeg meg til å
sette utfor.

Det blir nok neppe farlig, siden man skal
danne en redaksjon med et knippe bra
mennesker. Kjente fjes, ukjente fjes,
”henne har jeg hilst på før, men husker
ikke helt hvor hun jobber” - fjes, dere skal
få en presentasjon. Men vi har ikke stått
helt alene. Dette har vært et samarbeid

mellom den gamle og nye redaksjonen. Så
takk for ”kick-off” og veiledning til den
avtroppende gjengen. 

Audiografen har presentert variasjon for
sine lesere, dette skal vi forsette med. Men
vi trenger hjelp av dere. La oss bruke
Audiografen som et medium til å spre den
kunnskap som besittes ved de enkelte 
sentralene/praksisene. Er det noe du har
fordypet deg i eller noe som skjer der du
jobber? Fortell! Eller gi oss et hint, så kan
vi formidle det. Det gjør avstanden fra
Karasjok til Kristiansand kortere, og 
båndene nærmere. For selv om vi ikke er
så mange så har antallet økt, og 
oversikten er kanskje ikke så oversiktelig
som den en gang var.

I årets siste utgave skal dere få være med
på APD - konferansen som var i Trondheim,
og vi skal få en glimt av hvordan det er
hos Laila Glemme. Om du skulle være litt
usikker på forskjellen mellom likemenn og
hørselskontakt, bør det bli oppklart i løpet
av lesestunden.

Heldigvis slipper jeg å sette utfor bakkene i
Kitzbuehl, ta heller med Audiografen og
kos deg foran skjermen. Se til og nyt
dagen på jobben, hvor vi faktisk ennå har
et godt tilbud til høreapparatbrukere. Enn
så lenge, pass på og kos deg!

Hilsen Hanne Ingeborg
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NAF
Leder
Monica Rolandsen
Krystallveien 2, 8410 Lødingen
Mobil: 47 63 90 57
E-post: mrolands@online.no

Arbeidsgiver: UNN, Harstad
Skarveien 18
9406 Harstad
Tlf. arbeid: 77 01 57 12
E-post: monica@audiograf.no

Nestleder
Kristin Flote
Ringshaugvn. 42a, 3154 Tolvsrød
Tlf: 33 32 79 22
Mobil: 95 78 01 85
E-post: kristin@audiograf.no

Arbeidsgiver: Sykehuset i Vestfold (SiV)
Tlf. arbeid: 33 34 31 13
Tlf.dir: 33 34 31 16  

Sekretær
Ingrid Kristoffersen
Trollkleiva 58D, 4638 Kristiansand
Tlf: 38 09 17 82
Mobil: 92 25 28 92
E-post: ingrid@audiograf.no

Arbeidsgiver: ØNH Spes.Arne Skeie
Tlf. arbeid: 38 10 33 36   

Kasserer:
Nina Farstad
Johanne Borgens veg 5 b, 2040 Kløfta
Tlf: 67 79 07 78
Mobil: 41 14 85 90
E-post: nina@audiograf.no

Arbeidsgiver: Akershus Universitetssykehus
Tlf. arbeid: 67 96 00 30
Tlf.dir: 67 96 00 19  

Styremedlem
Tonje Dybsland
Schwensens gate 5, 0170 Oslo
Mobil: 47 02 13 37
E-post: tonje@audiograf.no

Arbeidsgiver: Oticon AS
Tlf.dir: 23 25 61 26 

1. Varamedlem
Åshild Monsvik
Austrevigå 28a, 4085 Hundvåg
Tlf: 51 55 85 71
Mobil: 95 10 29 48
E-post: aashild@audiograf.no

Arbeidsgiver: Stavanger Universitetssykehus
Tlf. arbeid: 51 51 83 61
Tlf.dir: 51 51 83 55 

2. Varamedlem
Renate Berg
Skadbergbakken 1, 4050 Sola
Tlf: 51 88 22 45
Mobil: 90 18 03 73
E-post: renate@audiograf.no

Arbeidsgiver: Stavanger universitetssykehus
Tlf. arbeid: 51 51 83 61
Tlf.dir: 51 51 83 55 

Styret
informerer
Styret
Norsk Audiografforbund har startet opp
med nytt styre og dette ble konstituert
den 20 og 21. oktober i Oslo. Monica
Rolandsen tok gjenvalg som leder, Kristin
Flote har sagt seg villig til å prøve seg
som nesteleder, Nina Farstad er kasserer,
Ingrid Kristoffersen har påtatt seg
sekretærfunksjonen og Tonje Dybsland
er styremedlem og kan brukes til det
meste.

Endring
Fra februar -09 blir det endringer innad i
NAFs styre. Leder Monica Rolandsen har
havnet i lykkelige omstendigheter, og
skal ut i svangerskapspermisjon fra 
slutten av februar. Lederoppgavene er
forsøkt fordelt på de andre i styret.
Monica vil fortsatt stå som leder og være
mottaker av post og saker. Utover dette
har hun permisjon fra ledervervet. 
Åshild trer inn i styret som første vara
ved styremøte i januar-09. Ingen i styret
har mulighet til å ta permisjon for å
overta noe frikjøp, derfor blir det i 
praksis ikke frikjøp i NAF denne 
perioden, verken 20 % eller 50 %.

Prioriteringer 
Disse endringene vil påvirke saks-
mengden styret vil kunne klare å ta
unna. Styret har vurdert det slik at det
må gjøres noen prioriteringer i hvilke
saker som skal arbeides med i hovedsak.
Fortsatt er det sak om rekvisisjons- og
refusjonsrett som er hovedutfordringen.
Denne saken er ikke død, selv om det av
og til kan oppfattes slik. Det tar tid å
bygge opp kontakter innenfor både
departement og direktorat. For at dette
skal bli lettere i tiden som kommer, skal
to av styrets medlemmer nå på 
lobbykurs gjennom Delta. Der vil man få
en opplæring i hvilke innfallsvinkler man
skal bruke for å komme i kontakt med
de rette personene i de ulike sakene
man jobber med.

Høreapparatanbudet
Styret er orientert om at mange av våre
medlemmer er opptatt av høreapparat-
anbudet som nå er gått ut til
leverandørene. Vi er blitt informert fra
NAV at anbudet ble forsinket fordi HLF

ikke kunne godkjenne kriteriene i
anbudet slik de først forelå. HLF var i 
dialog med Arbeids- og inkluderings-
departementet(AID) og i direkte dialog
med statsråd Dag Terje Andersen. 
Anbudet er nå lagt ut og NAF er i gang
med å gå gjennom anbudspapirene. Vi
vil reagere overfor både NAV og AID,
dersom vi mener at anbudet vil ivaretar
høreapparatbrukerne dårligere enn i dag.
Vi vil være i dialog med HLF i denne
saken. 

”Å høre og bli hørt”
Svar fra Arbeids- og inkluderings-
departementet(AID) og Helse- og
omsorgsdepartementet(HOD)
vedrørende rapporten ”Å høre og bli
hørt” er endelig kommet. Kort orientert: 
- De regionale helseforetakene skal 

fortsatt ha ansvaret for tilpasning av 
høreapparat og inngå avtaler med 
avtalespesialister ved behov. 

- Det skal stilles krav om 3 mnd 
venteliste for å få tilpasset høre-
apparat slik departement tidligere har 
gått ut med. 

- De vil ikke pålegge de regionale 
helseforetakene å opprette flere 
stillinger.

- Innføring av tilskuddsmodell er ønsket
også fra AID og HOD, slik NAV foreslo i
den omforente modellen.

Styret har satt seg inn i dokumentet og
vil responderer på departementenes
innstillinger.  

Delta
Det har vært representantskap i Delta
den 18-20. november og nytt hovedstyre
er på plass. Gunn Olander ble gjenvalgt
som leder, Erik Kollerud er valgt som 
1. nestleder og Bjørn Hovde er valgt som
2. nestleder. I tillegg til ledergruppen er
det valgt inn nye representanter fra de 7
regionene, samt at Yrkesorganisasjonene
har valgt Britt Sørø som sin representant
inn i Deltas hovedstyre. 
NAF ønsker Deltas nye styre lykke til
med arbeidet de neste 4 årene.

Med dette ønsker styret i NAF alle
våre medlemmer og lesere en riktig
GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Julen står like om døren og de fleste av oss er i full gang med julegaver og
julebakst. Dette er en tid for mye familiehygge, men også en liten tanke
stress. Finanskrisen ser ikke ut til å ha hatt den store innvirkningen på våre
julekjøp i år heller.

”Når vi minst venter det,
stiller livet oss overfor   
utfordringer som setter 
vårt mot og vår vilje 
til forandring på prøve”

Paulo Coelho

The Math behind it all.

Du får alt

i en litenMoxi
TM

Det nye kompromissløse
RITE høreapparatet 

Passer for middels til store

hørselstap: dekker det mest

omfattende tilpasningsområdet

for RITE høreapparater

onBoardTM control: medfører at

brukeren kan kontrollere

høreapparatet, kan konfigur-

eres som programvelger eller

volumkontroll

Moderne design, nesten 
usynlig: 37% mindre enn et
tradisjonelt BØ høreapparat

Nytt medlem i Element serien:

Med Element 8 Moxi er 

Element serien komplett, med

CIC til power ITE, og RITE til

power BTE.

Banebrytende RITE teknologi, det er Moxi.
Ny i Norge fra 1. juni 2008.
Besøk www.unitronhearing.com 
eller ring 23 00 21 30 for ytterligere informasjon
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Mer power

Oticon AS  Wergelandsv.7  Postboks 404  Sentrum 0103 Oslo  Tlf: 23 25 61 00   Fax: 23 25 61 10   E-post: info@oticon.no  www.oticon.no

Vigo Pro er et høreapparat i toppklassen med spesielt god lydkvalitet. 
En kombinasjon av riktig lydbehandling, den beste teknologien og åpne 

løsninger skiller Vigo Pro fra andre produkter i denne prisklassen.

For mer informasjon ta kontakt.

Vigo Pro 
Rite Power 

på kontrakt
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Redaktør
Hanne Ingeborg Berg

Hanne Ingeborg er ei Fredrikstadjente som
gikk ut fra Audiografutdanninga i 2005.
Hadde en kort karriere ved Horten ØNH, før
tigerstaden fristet og jeg begynte å jobbe
hos Dr. Poppe i Sandvika. Dette er min 
første erfaring inne redaksjonelt arbeid,
men satser på at ”de’ årnær sæ!”

Økonomiansvarlig
Brit Lillman

Brit er fra Frosta og kom flyttende nedover
fra Trondheim til Gjøvik. 

Hun ble uteksaminert 2007 og jobber ved
Mjøsas bredder hos Dr. Evensen på Gjøvik.

Dette er også hennes første år i 
redaksjonen. 

Annonseansvarlig
Anita Berre

Anita har dere hilst på før, da hun er igjen
fra den forrige redaksjonen. Som tidligere
redaksjonsmedlem, skal hun nå se til å
holde orden i annonsene våre.  

Hun ble også ferdig utdanna audiograf i
2005, Steinkjersjenta fikk seg arbeid hos 
Dr. Kåre Lund Iversen, men arbeider nå hos
GN Resound.

Redaksjonsmedlem
Monica Eide

Monica gikk ut som audiograf i 1994, så
hun er en av oss som vært med en stund.
Hun blir ”shippet” inn med Nesodd-båten til
Oslo sentrum, hvor de siste tre årene har
befunnet seg hos Phonak. Tidligere har hun
jobbet på Ullevål Sykehus, da de hadde
høresentral. Hun er på ingen måte 
nybegynner i dette arbeidet da hun 
tidligere også har sittet i redaktørstolen. 

Redaksjonsmedlem
Wenche Fredagsvik

Wenche er den andre damen som har lang 
erfaring. Da hun gikk ut fra audiografutdanninga
i 1996. Jobbet med Bo Engdahl vedrørende et
prosjekt om testing av otoakustiske emisjoner på
voksne. Har prøvd seg som Bodøværing, da hun
var ansatt ved hørselssentralen der. Men som
trøndere ofte vil, vendte nesen mot Trondheim
igjen. Så hun har nå arbeidet ved St.Olavs
Hospital siden 1999. Hun var også engasjert som
en av de tidligere regionkontaktene.
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microSavia Art -
forsterker den 
naturlige hørselen

microSavia Art er designet for brukere med lette til moderate hørselstap. Denne 
gruppen brukere er gjerne førstegangsbrukere med et begynnende diskant-
tap. microSavia Art gir umiddelbar brukeraksept som ofte er avgjørende for 
en førstegangsbruker. microSavia Art tilpasser seg de ulike lyttemiljøene au-
tomatisk, og sørger for at lyden er klar og uten forstyrrelser som feedback og 
artefakter. microSavia Art kan enten kobles til tynn slange med åpen dome, en 
tettere dome, eller vanlig hook og propp. microSavia Art passer også utmerket 
til små barneører.

Uten

egenandel!

Phonak AS, Postboks 525 
Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 23 00 32 60  
Telefaks: 22 41 66 44
info@phonak.no
www.phonak.no
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Nytt Styre
Dette er det nye styret i Norsk Audiografforbund. Dette er menneskene som skal representere
oss, de som gjør en fenomenal innsats for at vår hverdag som audiograf skal bli bedre. De jobber
nesten litt ”under-cover”. Mye av den krevende innsatsen som virkelig gjøres blir kanskje ikke så
synlig for deg eller meg, men den er veldig viktig for at ting skjer.

Viktig er det også at vi stiller opp for styret, sånn som de er der for deg og meg. Engasjer deg!
Det hjelper ikke bare og la diskusjonen går innenfor lunsjrommets fire vegger, men bring det
vider til styret, send en e-post! 

Bakerst: Renate Berg. 3.rekk f.v: Åshild Monsvik og Nina Farstad. 2.rekke f.v.: Tonje Dybsland og Kristin Flote. 
Foran f.v.: Ingrid Nordal Kristoffersen og Monica Rolandsen.
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Auditive Prosesseringsvansker 

Det var deltakere fra mange ulike yrkes-
grupper, noe som viser at det er stor 
interesse og ikke minst behov for 
informasjon om temaet.

Første dag snakket foreleserne om 
utredning og diagnostisering, dag to
behandling  og utredning i forhold til å 
skille ulike tilstander. For eksempel å skille
mellom APD og ADHD/AN.

Definisjon: “Difficulties in the perseptual
processing of auditory information in the
CNS and in the neurobiologic activity under-
lying those processes that gives rise to the
electrophysiologic auditory potensials”

APD er altså en hørselsvanske som skyldes
dysfunksjon i auditiv prosessering. Graden
og arten kan variere og være forskjellig fra
person til person.

Frank Musiek startet med å snakke om 
nevrofysiologi og anatomi, noe han mener
er grunnleggende for å kunne forstå APD.
Dette på grunn av de ulike cellenes 
funksjon i hjernen. Han snakket også om de
ulike ”sentrene” i hjernen og hvordan disse
påvirker hverandre.

Årsakene til APD kan være flere; bl.a 
upresis synkronisering av nervecellenes
fyring , abnormaliteter i hjernen, skader i
hjernen som f.eks traumer, MS ALD, nedsatt
cerebral sirkulasjon, aldring, deprivasjon.

Risikofaktorer: Historikk på otologiske, 

nevrologiske eller relaterte dysfunksjoner/
skader eller sykdom. Pre- eller perinatal 
historie på faktorer som kan påvirke 
oksygentilførselen til CANS, prematuritet,
lav fødselsvekt, bilirubinemi, asfyksi, CMV,
mellomøreproblematikk.

Prevalens: Barn 2-7 %, dobbelt så mange
gutter som jenter. Blant voksne viser ulike
undersøkelser at 23-76 % har APD.

Testbatteri: Utredning er viktig i forhold til å
kartlegge hvilke områder i hjernen som har
en dysfunksjon for å gi best mulig 
behandling/opptrening. Det er vesentlig
med samtalen man har med pasient og 
foreldre hvor familien da kan beskrive 
hvordan de opplever at pasienten fungerer i
ulike situasjoner.

Man bør ta utvidet audiologisk utredning;
dvs audiometri med både rentone og tale,
OAE, tympanometri, stapediusreflekser og
eventuelt BRA. I tillegg kan det være behov
for utredningsprosedyrer som kartlegger
evnenivå, oppmerksomhet, språk og
hukommelse.

Målet med behandling er å forbedre 
auditive (og relaterte) ferdigheter ved å
endre de akustiske forholdene og ta i bruk
kompenserende strategier for å redusere
påvirkning av funksjonsevne. Dvs. at det er
viktig å behandle både individ og miljø. 

Man snakker her om å redusere bakgrunns-
støy og etterklang, redusere takhøyde,
møbler/gardiner/tepper, avstand mellom
lydkilde og elev, høyttalere i klasserom,
visuelle hjelpemidler, klar tale og FM. 

Ved tiltak overfor pasienter med APD 
benytter man seg av både formell og 
uformell auditiv trening. Begge utnytter
hjernens plastisitet og evne til kortikal 
reorganisering. Treningen må være tilpasset
pasientens alder og baseres på spesifikke
funn i utredningen. Tiltakene bør 
presenteres systematisk og gradvis gjøres
vanskeligere. 

Sentral auditiv prosessering er nødvendig,
men ikke tilstrekkelig for suksessfull lytting.
Det er også viktig med oppmerksomhet og

intensjon, segmentering, dekoding, 
forståelse og regulering (via overordnet
kontroll).

Konferansen har gitt grunnleggende 
kunnskap om diagnostisering og behandling
av APD, men en ser at ulike fagfelt har ulik
tilnærming til problematikken. I Norge er vi
i startgropa i forhold til utredning og 
diagnostisering av APD og det er fortsatt
ikke utarbeidet felles retningslinjer for
utredning. APD er heller ikke noen godkjent
diagnose, noe som har skapt problemer
blant annet i forhold til å få rekvirert 
hørselstekniske hjelpemidler til denne 
pasientgruppen.

Adiopedagog Tove Leinum Østerlie fra St.
Olavs Hospital/Møller kompetansesenter
holdt et innlegg om utredning og oppføl-
ging av barn med APD eller hvor det er
mistanke om APD.

Klinisk Psykolog Christian Worsøe fortalte
om praksis i Danmark og han presenterte
også en hjemmeside hvor det var lagt ut
både generell informasjon om APD og en
oversikt over artikler skrevet om APD.

Også StatPed Vest ved spesialpsykolog Jude
Nicholas presenterte sine erfaringer i 
forhold til APD. 

Konferanse om Auditive Prosesseringsvansker i
Trondheim 13. Og 14. Oktober 2008. 
Kurset ble arrangert av Møller Kompetansesenter og 
St. Olavs Hospital. 

Forelesere: Gail Chermak, PhD Washington State
University, og Frank Musiek PhD University of
Connecticut.

Gail Chermak 

og Frank Musiek

av Wenche Fredagsvik. 
Foto: Olav Overvik,Møller Kompetansesenter

Gail ChermakFrank Musiek
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Answers for life.

Research In Motion, the RIM logo, BlackBerry, the BlackBerry logo and Sur eType are registered with the U.S. Patent and Trademar k

Office and may be pending or registered in other countries – these and other marks of Research In Motion are used under license.

Hvordan kan du være i ett med

din verden?

A91SAT-00398-99A1-7600

Vi introduserer Siemens Tek™ med Pure 700.

Det trådløse systemet som kobler deg til alt ditt favorittutstyr.

Endelig, for de som elsker teknologi – Siemens Tek™. Det trådløse systemet som er ment for de mest interaktive

høreapparatbrukerne. Nå kan utvalgte høreapparater fra Siemens kobles direkte til MP3-spillere, mobiltelefoner,

TV og stereoanlegg gjennom en egen fjernkontroll, Tek Connect. Ekte stereolyd sendesdirekte inn i ørene.

Akkurat slik brukerne ønsker å høre.

www.audiotronics.no

www.siemens-hearing.com

HLFs likemannsordning

Selve ordningen var tidligere kjent
under begrepet hørselshjelper, men
etter en omlegging av ordningen i
2006 ble begrepet likemann innført.
Omleggingen var viktig rent politisk
siden mange av HLFs daværende
hørselshjelpere ofte utførte 
oppgaver som egentlig var 
kommunens ansvar, noe man i 
tillegg gjorte gratis.

Uten endringer av ordningen, ville
dette på sikt ført til mindre 
ressurser og faglig innhold i den
kommunale hørselsomsorgen.
Omleggingen fra hørselshjelper til
likemann har ført til et klarere skille
mellom hvilke oppgaver som er
kommunalt ansvar og hvilke 
oppgaver som er likemannsarbeid. 

HLF har likemenn innenfor alle
medlemsgrupper: høreapparat-
brukere, meniere, tinnitus, yrkes-
aktive, sterkt tunghørte/døvblitte,
CI-brukere, HLFU og pårørende.
I praksis betyr det at for eksempel
en likemann for høreapparatbrukere

selv er en erfaren høreapparat-
bruker og kjenner godt til utfor-
dringene man kan møte i 
hverdagen. En utfordring mange har
er bruk og stell av høreapparater.
HLFs likemannstilbud er et 
supplement til det offentlige
rehabiliteringstilbudet og må ikke

forveksles med kommunale 
hørselskontakter. Hørselskontakter
skal være det lokale bindeleddet
mellom hjelpemiddelsentralen og
høresentralen. En av arbeids-
oppgavene er å prøve ut, tilpasse
og rekvirere enkle hørselshjelpe-
midler.

HLFs likemenn skal på sin side,
gjennom sine egne erfaringer og
kunnskap, være en god samtale-
partner. 

HLFs likemenn kan også bistå med å:
- motivere til å bruke aktuelle 

hjelpemidler
- gi informasjon
- komme med råd og gi veiledning

HLFs likemenn har gjennomført opp-
læringskurs og er godkjente til å
utføre likemannsarbeid innenfor den
gruppen man har egen erfaring fra
og er sertifisert for.
En likemann skal være bevisst sin
rolle ovenfor det offentlige hjelpe-
apparatet og skal ikke gå inn i
behandlerrollen. Det er brukeren
som avgjør om han eller hun ønsker
kontakt med en likemann.

Likemannsarbeidet er frivillig og
den enkelte likemann kan sette
begrensninger i forhold til hvor og
når man ønsker å utføre likemanns-
tjenester.
Likemannsordningen er finansiert
over Statsbudsjettet og har blitt 
tildelt midler også i 2009.  

Hvem som er likemenn og hvordan
man kan komme i kontakt med en
likemann i ditt nærmiljø er 
presentert på www.hlf.no, fordelt 
på respektive fylkeslag.

HLF har cirka 500 likemenn som hjelper andre hørselshemmede som er 
i samme situasjon som dem selv.

av Trym Helbostad HLF
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— Slik har vi det —
Hilsen fra Glæmmisene i Trondheim

26 år som privatpraktiserende er slett ikke verst, et lite
resymé fra den spede start er kort fortalt. 1983 var året
da Laila tenkte at hun ville prøve seg på egen hånd.
Etter 11 år på, den gang, Regionsykehuset, var det bare
å hoppe ut i det. Starten var forsiktig, mildt sagt. 
2 rom i Th.Angellsgt. 8 brukte møbler, brukt kassa-
apparat, skrivemaskin og regnemaskin. Bordlampe ble
kjøpt helt ny, den har vi på plass den dag i dag. Det ble
mye brodering i starten, bitte små sting med farger
som var så nær opp til hverandre at det var umulig å
skille de fra hverandre uten å bruke forstørrelsesglass, 
kassadagbok som er tatt godt vare på, viser dagens
salg kr. 60,- neste dag dagens salg 0. Og sånn gikk no
dagan, inntil Dr. Magne Skjøstad ØNH-spes., tok kontakt
og vi startet vårt samarbeide som har vart til no og
fortsatt med sønnen som har overtatt praksisen.
Broderiet ble aldri ferdig! På den tiden var det ikke 
stuerent å slutte på et universitetssykehus for å starte
privat, sluttattesten som ble gitt Laila etter 11 år som
ledende audiograf var følgende; L.G f...  ansatt d.d.å.
har sluttet av egen fri vilje for å starte butikk, ordrett
gjengitt.

Den første tiden i Th.Angellsgt. var til tider ganske 
morsom, huset som vi leide lokaler i hadde 
vinmonopol i første så det ble en del brukere, 
utenbysfra, som kjøpte batterier som holdt til 
ca. 14 dager for da måtte de bare til byen å skaffe ny
forsyning. (Les polvarer.) En av disse trivelige karene
fikk det for seg at han skulle spandere en ekte kjøps-
skål og vrengte opp brandyflasken, forlangte et glass og
helte det breddfullt for så å skru på korken igjen.
Glasset ble lukket med plastog gummistrikk til en
senere anledning og ble med på flyttelasset fra

Th.Angellsgt. 8 til
Nordregt.8, sørgelig
nok gikk til slutt 
innholdet til englene,
det dunstet bort.

For 21 år siden, kom
Astri inn i firmaet etter
flere år også som
ledene audiograf på
Regionsykehuset. Et lite
PS, hun fikk en flott
attest!
Astri og Laila jobbet
også sammen på sykehuset, i fjor fant vi ut at vi hadde
sølvbryllupsfag, ikke verst. Vi fikk etterhvert mer og
mer å gjøre ettersom brukere også kunne få hjelp uten
timeavtale og flere ØNH-spes.benyttet seg av vår 
faglige bistand.I 1992 kom Astrid (Astrid Astrid ) med
hund og faglig kompetanse fra Høyskolen, Anne Lise
kom i 1994 så var vi like stor stab som en offentlig 
hørselssentral, gjett om vi ble en fin gjeng, humor og
faglig dyktighet ble etterhvert vårt varemerke. Vi har
vært så heldige å ha audiografstudenter i alle år fra
skolens start og dette forsetter også neste år. En av 
studentene som, når hun var ferdig utdannet, ikke ville
flytte fra Fannrem sto på for å få Orkdal Kommune til å
etablere en audiografstilling i Orkdal. Dette var det ikke
midler til så derfor ble det opprettet en filial i Orkanger.
Denne bestyres nå av Linda 3 dager i uken så er hun i
Trondheim 2 dager sammen med resten av staben.
Tove kom som bestilt fra Bergen, Haukeland sykehus i
2000. Laila fikk ryggprolaps og ble satt ut av spill så
Tove nærmest stupte inn i hennes fravær. Siden har hun
vært litt til 

og fra, startet opp selv som ambulerende audiograf i
samarbeid med vårt firma. I fjor gikk hun inn i fast 
stilling så nå er vi oppe i 6 audiografer. Med så mange
kan en spørre seg om vi tvinner tommeltotter og 
skravler bort dagen, svar-, nei, det er mange som
trenger vår hjelp.

I fjor ble vi kastet ut fra våre lokaler i Nordregt.8 med
3mnd varsel! Da var det viktig at vi vi var en god og
sammensveiset gjeng som pakket, flyttet, spikret og
skrudde,og fikk på plass en flott arbeidsplass i
Prinsensgt.39. Her er vi og her trives vi. 

GOD JUL til alle våre kollegaer i hele landet.
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NY INFORMATIV NETTSIDE

Om materialet
Nettstedet som er basert på både
tekst og video, er universelt 
utformet for at tilgjengeligheten
skal være best mulig. Det er laget
på en plattform som tilfredsstiller
kravene til W3C Web Content
Accessibility Guidelines 1.0.
Videoene er tolket på tegnspråk
og har undertekster. Dialogen og
beskrivelse av hendelsesforløpet i
videoene finnes som ren tekst og
som lydfiler. Deler av materialet
vil også bli tilgjengelig på DVD. 

Problematikken vedrørende 
nedsatt syn og hørsel blir 
behandlet hver for seg og i 
kombinasjon, som ved døvblind-
het. Mennesker med syns -
og/eller hørselshemming har
gjennom videoopptak bidratt med
egne historier og belyser på
denne måten både generell 
problematikk og gir eksempler på
løsningsalternativer på sentrale
problemområder.

Nettsiden er bygd opp på grunn-
lag av seks hovedtema: 
• aldersrelaterte syns - og 

hørselsvansker
• kommunikasjon 
• hjelpemidler og tiltak 
• mobilitet
• rettigheter 
• hjelpeapparatet 

Materialet er utviklet i samarbeid
med representanter fra de ulike

målgruppene: syns – og/eller 
hørselshemmede, pårørende og
personalet fra rehabilitering og
pleie og omsorg i utvalgte 
kommuner. Samarbeidet har vært
organisert gjennom fokusgrupper i
Oslo- og Trondheimsområdet. 
En referansegruppe med blant
annet representanter fra NAV
Hjelpemiddelsentralene i Oslo,
Akershus, Oppland, Hedmark, 
Sør- og Nord-Trøndelag, 
kommunale rådgivningskontor/
tjenester for hørselshemmede/
døve/døvblinde, samt represen-
tanter fra kompetansesentra på
syns - og hørselsområdet har vært
viktige diskusjonspartnere og
bidragsytere til det ferdige 
materialet.

Bakgrunn for prosjektet
Aldersrelaterte syns - og hørsels-
vansker er økende med alderen.
Ifølge Statens helsetilsyn er cirka
70 prosent av alle synshemmede
over 70 år. Det antas at en 
tredjedel av alle hørselshemmede
i Norge har hørselstap av alders-
relatert art   og at omkring halv-
parten av alle over 75 år har en
hørselsnedsettelse som gir 
problemer. Økt forekomst av syns
- og hørselsvansker i eldre år øker
også sannsynligheten for at 
sansetapene forekommer i kombi-
nasjon hos en og samme person. 

Aldersbetinget hørselshemming,
prebyacusis, er svært vanlig blant

eldre og skyldes i hovedsak 
naturlige aldersforandringer i det
indre øret. Blant de vanligste 
årsaker til synshemming kan 
nevnes de aldersrelaterte øyesyk-
dommene katarakt, glaukom
og/eller makula degenerasjon. 
I flg. litteratur på området er 
estimert forekomst av alvorlig
kombinerte syns - og hørsels-
vansker lav før fylte 80 år. Likevel
vet man at syns- og hørsels-
hemmingene kan diagnostiseres
på et tidligere tidspunkt ettersom
de nevnte tilstandene som utvikler
syns- og/ eller hørselshemming i
eldre år vanligvis er progre-
dierende. Tidlig diagnostisering
kan derfor være en avgjørende
faktor for å kunne for å treffe 
adekvate tiltak så tidlig som
mulig, noe som kan bidra til å
begrense konsekvensene av 
sansetapene, - det gjelder både
medisinsk, funksjonelt og psyko-
sosialt. Økt kunnskapsnivå hos de
personer som er syns-og/eller
hørselshemmet, pårørende og 
tjenesteyterne anses å være 
viktige forutsetninger for å kunne
lykkes i dette.

Målsetting og målgrupper
Målet med prosjektet har vært å
samle, utvikle og presentere 
informasjon om aldersrelaterte
syns - og hørselsvansker, 
funksjonelle konsekvenser og vise
hvordan ulike tiltak og hjelpe-
midler kan være nyttige for å

Informasjon om prosjektet Ved Else Marie Svingen, prosjektleder
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redusere de problemer som ellers
lett oppstår. Fokus har videre vært
på å formidle materialet i en slik
form at det kan skape interesse og
oppmerksomhet på et fagfelt som
ellers antas å ha relativt lite 
oppmerksomhet innen 
eldreomsorgen og i samfunnet 
for øvrig.

Målgruppene er personale som gir
tjenester til eldre mennesker,
blant annet hjemmebaserte 
tjenester og sykehjem, samt syns

– og/eller hørselshemmede selv
og deres pårørende. Andre 
relevante målgrupper er tolk/led-
sagere for hørselshemmede og
døvblinde, syns - og audio-
pedagoger og andre mer 
spesialiserte faggrupper som også
har ansvar og oppgaver i forhold
til eldre mennesker med nedsatt
syn - og/ eller hørsel.
Utdanningsinstitusjoner som
utdanner faggrupper innen helse-
og sosialsektoren kan også være
potensielle brukere av materialet. 

Planer for vedlikehold og 
utvikling av nettstedet
Regionsenteret for døvblinde,
Skådalen kompetansesenter, vil
stå ansvarlig for å nedsette en
redaksjonsgruppe som vil ta
ansvaret for å sørge for å vedlike-
holde og oppdatere nettsiden.
Gruppen vil også koordinere 
arbeidet med faglig utvikling av
nettstedet. 

”Syn og hørsel hos eldre” (www.sansetap.no) er et nettsted om aldersrelaterte
syns - og hørselsvansker som er utviklet av Regionsenteret for døvblinde,
Skådalen kompetansesenter i samarbeid med InterMedia, Universitetet i Oslo.
InterMedia er ansvarlig for web-design, pedagogisk-design og det audiovisuelle
materialet. ”Syn og hørsel hos eldre” er en samling av informasjons- og 
opplæringsmateriale med fokus på konsekvenser og mulige tiltak.

Prosjektet er finansiert av Helse og Rehabilitering og Hørselshemmedes
Landsforbund er søkerinstans. 

1

Statens Helsetilsyn. Habilitering og rehabilitering ved synstap og hørselstap. Oslo, 2000
2

Helsedepartementet og Sosialdepartementet. Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede. Plan for utvikling 
og organisering av tjenestetilbudet. Oslo, 2002.

Nummer 4- 2008_NY-2  12-12-08  09:21  Side 16



19

Høreapparatanbudet 2009 
28. november kom det etter-
lengtede høreapparatanbudet fra
NAV, og kan innlede en ny æra i
norsk høreapparatformidling. 
Etter en prat med Bredo Berge i
Beltone Norge og Tove Gjennestad 
i GN ReSound, har jeg laget en 
liten oppsummering av de viktigste
punktene.

Anbudet er delt inn i 15 hoved-
produktposter, der de ti første
omhandler høreapparater, mens 
de fem siste tar for seg tinnitus-
produkter. De tre første postene
deler høreapparatserier inn i nivå;
den første er Basis, den andre 
posten er Middels og den tredje 
er Avansert.
De seks første postene som i tillegg
til de tre nevnte inneholder
Superpower, Mini BTE over pris-
grensen og Mini BTE på og under
prisgrensen, vil bli fordelt mellom 
3-8 leverandører.

Postene vil fordeles etter et sett 
kriterier leverandørene gis i forhold
til de ulike egenskapene høre-
apparatene deres inneholder. Disse
egenskapene rangeres etter poeng,
der høyeste poeng-score kombinert
med lav pris gjør at leverandøren

kan levere sitt produkt eller serie.
En leverandør kan “vinne” flere 
serier.

Audiografen skal vurdere leveran-
døren som blir rangert som nummer
1, foran leverandør 2 osv. Det er litt
uklart om det er audiografen, bruker
eller et samarbeid mellom disse
som avgjør når leverandør på 
2. plass kan benyttes. 
Anbudet har også en økonomisk
vektlegging i forhold til total 
kostnad for kunde, brukervennlighet
og kvalitet, herunder produktservice
og leveringssikkerhet. BTE-apparater
skal ha maksimum leveringstid på 
5 dager, mens ITE-apparatene kan
bruke hele 20 dager på leveransen.

Hvordan vil så dette ha innvirkning
på audiografens rolle? 
Det åpenbare er at audiografen vil 
få færre, for ikke å si ingen 
valgmuligheter når det gjelder høre-
apparatvalg til sine brukere. De 
forpliktes til å vurdere apparater fra
leverandøren som har vunnet frem
med sine poeng. 
Anbudet gjelder fra 01.07.09 og har
i utgangspunktet en varighet på to
år, men kan igjen  prolongeres opp
til to år. Dette gjør at audiografen

kan bli tvunget til å tilpasse høre-
apparater som er opp til 4 år gamle.
Det finnes flere betenkeligheter i
forhold til tidsperspektivet. Dagens
kontraktperiode utløper 31. mars
neste år. Hvordan vil da perioden
01.04.09-01.07.09 se ut? Her vil det
da ikke eksistere en kontrakt. 

Audiografer i Norge har alltid blitt
sett på som de i yrkesgruppen med
stor frihet til å velge produkter som
de vurderer som best til sine 
brukere. Vi har hørt skrekkeksempel
fra Sverige; der ulike deler av landet
tildeles et par leverandører å velge
mellom, mens i England må 
audiografene tilpasse apparater som
for lengst har vært utelatt fra
kontrakten her til lands. 

Frist for innlevering av anbudet er
12. januar. Leverandørforeningen
(LFH) skal i tilbudskonferanse med
NAV den 17. desember. Her vil 
leverandørene fremlegge sine 
synspunkter i forhold til anbuds-
runden. Det gjenstår å se om NAV
tar synspunktene til etteretning. Alt
i alt går vi en spennende tid i møte;
hvilke valg vil audiografen stå igjen
med, og i hvilken grad er dette til
brukernes beste? 

1. Basis

2. Middels

3. Avansert

4. Superpower

5. Mini-BTE på-eller under 
prisgrensen 

6. Mini-BTE over prisgrensen

7. Lettbetjent

8. Vanntett

9. BAHA

10.Trådløs cros

11.HA med tinnitusmasker

12.Tinnitusmasker ITE

13.Tinnitusmasker BTE

14.Tinnitusmasker i heliks

15.Bordmodell

av Anita Berre

De 15 hovedproduktpostene:
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Oops! Som alltid kommer de første
tegn til jul som et vårtegn i Finnmark.
Svært brått med andre ord. Men nå er
første lys tent og adventsluke åpnet.
Det holdt hardt. Jeg glemte tradisjonen
helt, men syndige åpningstider på den
søndagsåpne bensinstasjonen, reddet
familiehyggen med en altfor dyr
Kinder-julekalender. 

Jula kom også tidlig i en eller annen
grotte inne i den pakistanske 
fjellheimen. Der hadde Al-Qaida 
bossene åpnet første luke i sin jule-
kalender til verden, og skrekkbilder fra
Mumbai smaker tydeligvis bedre enn
en sjokoladebit eller en plastnisse. 

Det er ingen julesang, men snodig nok
surrer ”Nisser og dverger, bygger i
Berger..” i hodet hver gang en blid 
terrorist dukker opp på skjermen. For
tilsynelatende ”Muntre i klynger” 
smiler og sprenger de seg til det 
muslimske paradiset.

Eller som det heter i tredje vers av
Henrik Wergelands berømte sang:
“Hurra, det knaller! Hvilket rabalder!
Hurra, minerer, du vinner til sist. Ti
mens vi synger muntre i 
klynger, sprenger vi berget ved makt
og ved list.”

Al-Qaida kan fryde seg over flere ting
denne jula. Nå tar de også mye av
æren for finanskrisa som herjer i store
deler av verden. 

I Norge fikk vi en forsmak på det som
måtte komme allerede i fjor. En del
norske kommuner hadde garantert for
pill råtne boliglån i USA. Riktignok var
det ikke terrorister som hadde utstedt
disse, men Terra. Et mer klarere 
forvarsel skal man lete lenge etter.
Likevel kom krisa som julekvelden på
den hjemmeværende. 

Slike dramatiske hendelser er jo mat
for lokale poeter. I Trøndelag har 
trønderrockerne laget evergreens som
dekker både lyse og mørke øyeblikk i
nær og fjern samtid. Åge
Aleksandersen har sin Lys og varme,

DDE har Ååå – det går likar no, mens
Terje Tysland har sin mer aktuelle: Nå
går det på ræva.

Sistenevnte har forøvrig vært 
inspirasjonskilden til The Hærmætti
Tysland band, som gjorde en viss 
furore i 2006 med hitsingelen Øl over
heile mæ. De er også kjent for 
oppfølgerslagerne Født foill og Homo
no igjæn.

Det finnes også andre kvikkasband
som kan lyse opp førjulstilværelsen
som Nullskattesnylterne, Trøgdajævlan
og Brutal kuk. Når så en av de mest
kjente trønderske filmkjendisene av
nyere dato, er en tegneseriefigur som
er dødssupporter av RBK og stadig
hoier Hold brillan i fylla, skjønner man
at det er et visst marked for tungfyll
og tungsinn i Trøndelag.

I så måte ble det betimelig markert at
det i år er 40 år siden man åpnet den
første psykiatriske institusjonen i Nord-
Trøndelag. Siden har nordtrøndernes
psykiske og fysiske helse blitt kartlagt
mer enn folk flest. Og som man kan
anta, det er mye svart der ute. Da
snakker vi ikke bare om års forspisning
av kjøttkak og grønnerterstuing i slike
monner at hver trønder burde ha egen
klimakvote. For trøndernes psykiske
plager er mer tungfordøyelige saker.

Typisk i så måte var den lille grense-
bygda Lierne i Namdalen. Tidligere var
bygda mest kjent for stor utflytting og
mange ungkarer. Riktignok forsøkte
ungkarsklubben Tauslaus (forøvrig med
mottoet Tøm og røm) å dra damer
med tradisjonelle virkemidler som høy
snusleppe, karslig latter og odel på
gården, men de eneste damene som
var villig til å gå i mot strømmen, var
hakket karsligere kvinner.
Dameklubbens navn sier alt: Kuk laus
klan.

Det sier seg selv at det var lite å hente
i den klubben for mer romantisk 
anlagte Grease-John Travoltaer. I beste
fall var noe av utvalget egnet 
nedfallsfrukt for lokale griskaller.
Ungkarstilstandene vedvarte og 
selvmordene svulmet.

Sentrale myndigheter forsøkte å sikre
de feminine verdier i Lierne. Men
damene som ble sikret var binner 
som skulle få et sted å være med
småteddyene. Lierne ble nasjonalt
kjerneområde for bjørn. For saueglade
bønder var dette særs lite 
stimulerende. Deres odel ble nå
avhengig av bjørnenes behov 
for bamsemums.

Det som for alvor skulle bidra til å
friskmelde og øke østrogennivået i
Lierne, var Lefsebakeriet og Li-lefsa. En
suksess! Den lokale husfliden som
lenge hadde hatt ”vømmølskondomet”
som en viktig vare, normalt ikke 
spesielt egnet, men bra for en kald
liten kroppsdel i tauslaus-land, har nå
konkurranse fra den knudrete.

Blant annet lefsesuksessen har bidratt
kraftig til at bygda fremstår livskraftig,
damevennlig og uavhengig av finans-
kriser. Det er nesten så man burde 
tilbudt lefse på blå resept. 

Og for de mest bekymrede: Sjansen for
at Al-Qaida vi slå til i Lierne er uhyre
liten!

God Jul, Insh´Allah.

Lefsebombe
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BBookkhhjjøørrnneett

Seksjon 1: Introduksjon  ØNH-sykdommer (16s)
Beskriver hvordan boka er bygget opp. Alle sykdommer blir 
presentert med forekomst, årsaker, diagnose og behandling.

1.1. Årsaker til medfødte hørselstap (50s)
Her blir vi presentert for ulike genetiske sykdommer som kan
affisere hørselen.
Disse er:
Alport syndrom (ALP)
Charcot-Marie-tooth-syndrom (CMT)

Crouzon disease (CD)
Didmoad syndrome 

Hunter og Hurler syndromer(H/HS)
Hypoparatyriodism-deafness-renal-dysplasi (HDR)

Jervell og Lange-Nielsen syndrom (JNL)
Kartagener syndrom (KS)

Mitokondriell disease (MiD)
Mohr-Tranebjaerg syndrom (MTS)

Melas syndrom
Neurofibromatose (NFT)

Norrie disease (NorD
Oculo-auroculo-vertebral spektrum (OAVS)

Osteogenesis imperfekta (OA)
Pendred syndrom (PS)

Pompe disease (PD)
Treacher-Collins syndrom (TCS)

Usher syndrome (USH)

Vestibulær akvedukt og semisirkulær kanal malformasjoner (VASCM)

Velokardiofacial syndrom (VCFS)
Waardenburg syndrom (WAAS)

Wildervanck syndrom (WILS)
X-linket arv

1.2. Årsaker til ervervede hørselstap (23s)
Her blir vi presentert for ulike ikke-genetiske sykdommer som
kan affisere hørselen.
Disse er:
Bakterielle og virale infeksjoner
Mors påvirkning under svangerskapet

Støyskader
Otitt

Ototoxiske medisinskader
Prematuritet

Pseudohypacusis
Syfilis

Meningitt

1.3. Andre årsaker til hørselstap (56s)
Disse sykdommene/tilstandene blir omtalt her:
Aplasi og dysplasi
Auditive prosesseringsvansker (APD)

Auditiv nevropati (AN)
Autoimmune inner-ear disease (AIED)

Brancho-oto-renal syndrom
Charge (CA)

Connexin 26 og 30
Downs syndrom

Sudden deafness/hearing loss
Keratitis-ichithyosis-deafness syndrom (KID)

Meniere’s disease
Otosklerose

Presbyacusis
Stickler syndrom og Pierre-Robin

Tinnitus

1.4. Vestibulære skader (14s)
Her er så vidt nevnt ulike diagnoser som for eksempel labyrintitt
og vestibular neuronitt. Ellers består kapittelet av temaene 
dizziness vs vertigo, balanseskader og nystagmus.

Seksjon 2: Alternativer for behandling (4s)
2.1 Forsterkning (15s)
Først får vi kort om komponentene i et høreapparat samt ulike
typer apparater. Så litt om tilpasning på barn og eldre. Til slutt
nevnt litt om hørselstekniske hjelpemidler. Hele denne 
sekvensen er svært enkelt beskrevet.

2.2 CI (20s)
Her får vi en kort oversikt over CI-systemet, hvordan det fungerer
og hvem som er kandidater til å få dette. Videre litt om 
opplæring i bruken og hvilken effekt utstyret kan ha.

2.3 Strategier for å kompensere for hørselstap (19s)
Vi blir presentert for det amerikanske rehabiliteringstilbudet The
Hearing Rehabilitation Team (HRT). Dette er et team bestående
av ulike profesjoner med bl.a.audiologisk, medisinsk og 
psykologisk kompetanse. Videre litt om ulike 
kommunikasjonsstrategier.

Seksjon 3: Demografiske, sosiale og økonomiske aspekter
(18s)
Dette kapittelet viser selvsagt amerikanske forhold, men vi kan
regne med visse likheter når det gjelder 
forekomst, både i forhold til tid, alder, 
kjønn og arv.

Index (25s)

Berit W Fjelle

HEARING DISORDERS HANDBOOK
Forfatter: Maurice H. Miller og Jerome D. Schein

Utgivelse: Plural Publishing, 2008

264 s inkl. index

ISBN: 978-1-59756-282-9

Dette er ei praktisk og oversiktlig bok, først og fremst
om ulike øre-nese-hals-sykdommer; diagnose og 
årsaker, men også litt om behandling.
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• 14 dagers standard produksjonstid

• Mulig med hasteordre

• Alle modeller er kompatible med fjernkontroll

• Ingen egenandel

• Markedets minste apparater?

• Prøv oss

Vi kan ITE

24
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Søknadsfrist  15. januar 2009

Ringerike ØNH.

Audiograf 
i 60% stilling

Ringerike ØNH. søker 
audiograf i 60% stilling fra
ledig fra 1.3.09.

Søknad m. CV sendes dr. Jan M. Henriksen

Vesterngt. 5 

3513 Hønefoss

Evt henv. til tel. 32 12 15 90.

Søknadsfrist  15. januar 2009

Audio Consult AS
Søker Audiograf
Ledig stilling som audiograf hos Audio Consult AS. 
Søker må være selvstendig, effektiv og serviceinnstilt. 
Det er i dag 3 ansatte ved virksomheten. Vi er å finne i 
lyse og hyggelige lokaler på Lambertseter i Oslo

Arbeidsoppgavene vil bestå i salg av høreapparater, 
tilpasning og justering av høreapparater, avtrykkstakning
osv. Fleksibilitet i forhold til andre arbeidsoppgaver er 
nødvendig. 

Audio Consult AS er forhandler for INTERTON
høreapparater. Vi produserer også hørselsvern og 
propper til monotoring.

Vi kan tilby konkuransedyktige betingelser i et trivelig
miljø, samt spennende og utviklende arbeidsoppgaver.

Intereserte bes ta kontakt med daglig leder Geir Hansen, tlf
23167990. Evt mail: post@audioconsult.no Tiltredelse etter avtale.
Skriftlig søknad med CV sendes innen 15. Januar 2009 til
Audio Consult AS, Postboks 65, Lambertseter. 1101 Oslo

LEDIGE STILLINGER 
Stillingsannonsene blir automatisk lagt 
ut på nettet når bladet er trykt!

En riktig 
GOD JUL

og et 
GODT NYTT ÅR

til alle våre lesere
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Norsk Audiografforbund - en yrkesgruppe i Kommunalansattes Fellesorganisasjon
Delta er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Får du ikke Audiografen i postkassa di etter at du endra adresse? Meld i fra til oss! vsm-jel@online.no

Ja nettopp du som har byttet arbeidsgiver siden du meldte deg inn i Norsk Audiografforbund.
Har du husket å si ifra? Det er viktig at vi har riktig informasjon. Så, for de dette gjelder – klipp
ut og send inn blanketten nedenfor.

Styret kan utelukke de medlemmer som ikke følger NAFs vedtekter, som ikke betaler kontingent, eller
som opptrer til skade for forbundet. Den som blir utelukket kan anke styrets avgjørelse til landsmøtet.

Så, for de det gjelder - klipp ut og send inn blanketten nedenfor.
Enten pr. post: Maj Brit Høvik Medisan AS • Pb 5073 Majorstua • 0301 Oslo 

. . . eller via mail:  maj_brit.hovik@getmail.no

/ARBEIDSGIVER

Navn: Fødselsdato:

Adresse:

Postnr.:                                Sted:

Tlf.privat:                            Mobil:

E-post:

Fylke: Utdannet år:

Offentlig / Privat / Selvstendig (Stryk det som ikke passer)

Adresse hvor bladet skal sendes (Arbeidsgivers)

Postnr.:                                Sted:

Dato / Sted Underskrift

Dette er viktig for at dere skal få tilsendt bade faktura på medlemskap og medlemsbladet. Dersom dere er
usikker på om vi har riktig adresse, vennligst send inn blankett for sikkerhets skyld. Vennlig hilsen Styret

Returadresse: Audiografen
Vår Silje Mandal
Tillerbruvegen 76B, 7092 TILLER
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