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Høreapparat uden audiologisk
medvirken?
Der har i de senere år været meget lange
ventetider på mange audiologiske afdelinger. I 1997 forhandledes der om at aflaste
de audiologiske afdelinger og nedbringe
ventetiderne ved at overlade en del af ar-

bejdet til de praktiserende /relæger. I
1998 er nogle amter gået et skridt videre
og har truffet aftale med optikerkæder
med henblik på, at hgreapparat i ukomplicerede tilfælde kan erhverves med offentligt tilskud uden audiologisk medvirkenl
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Professorat i audiologi
Som tidligere nævnt fik Danmark i 1994
med Agnete Parving, Bispebjerg Hospital, audiologisk klinik, den fgrste professor i klinisk audiologi.

DANSK MEDICINSK
AUDIOLOGISK SELSKAB
Selskabet er stiftet 1967, på initiativ af de
to hØrecentralchefer Harald Ewertsen og

Chr. Røjskjær. Ewertsen var 1961-1912
selskabets første fbrmand. Virksom ved
stiftelsen var også Ole Jordan. Den umiddelbare foranledning til selskabets dannelse var bl.a. uoverensstemmelser med
Otologisk Selskab vedrørende indplaceringen af audiologien på centralsygehusene, hvis otologiske chefer mente, at kravene til høreklinikcheferne var urealistiske. Uenigheden gfaldt desuden spørgs-

målet om, hvorvidt høreklinikstillingerne
skulle være full-time audiologiske eller
indehaverne også skulle indgå i det otologiske beredskab. Se Otologisk Selskabs
aktiviteter 1966 ff. (s. 443). Imidlertid er
selskabets hovedfonnål at være et forum
for den mere specielle audiologi.
Selskabet havde i 1995 34 medlemmer.
Forudsætningen for medlemskab er I års
audiologisk ansættelse.
Selskabet afholder et årsm@cle inden l.
oktober, ofte således at man starter på en
audiologisk service, holder generalfbrsamling og slutter med selskabeligt samvær om aftenen.
Den følgende dag er der som regel besøg på en institution eller virksomlrcd, ek-

sempelvis en døveskole, Hjemmet for
Døvblinde i Nærum, Laboratoriet for Teknisk Audiologi på Danmarks Tekniske

Højskole, bedriflssundhedsdenesten på
Danfoss, Institut for Kommunikation på
Aalborg Universitet, etc. Undertiden er
der i stedet for bespg afholdt videnskabeligt møde.
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