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STØTTE
MEDLEMMER
Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for
det økonomiske bidraget som støttemedlemmene
har gitt til driften av foreningen.

Auditdata AS

MEDISAN AS

AuditBase databasesystem for Noah
Audiometriutstyr
Tilpasningsutstyr for høreapparater

Høreapparater
CI -Baha
Tekniske hjelpemidler
Audiometri

AurisMed AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

OTICON AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Comfort Audio AS
Tekniske hjelpemidler

PHONAK AS

GEWA AS

Høreapparater
Tilbehør til høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Høreapparater
Tekniske Hjelpemidler

GN RESOUND AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr

MEDUS AS
Høreapparater
Tinnitusprodukter

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

SIEMENS
HØREAPPARATER AS
Høreapparater

VESTFOLD AUDIO AS
Hørselstekniske hjelpemidler
Varsling hjem og arbeid
Stemmeforsterkere
Samtaleforsterkere
Lydanlegg/skoleanlegg
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Styremøte onsdag 16. september 2015 kl. 1200
Scandic Hell
Tilstede: Arne V, Marte M, Kjell, Olav, Marit og Helge (referent)
SAKSLISTE
1. Referat fra telefonstyremøte 16. juni
Referat godkjent.
2. Saker behandlet pr. epost siden sist?
DTAS årsmøte og kursus: Marit Pedersen og Kjell Grøndal representerer NTAF
Epost 8.sept.
3. Gjennomgang av sakliste til årsmøte (Arne V)
Inkl. referansegrupper
4. Gjennomgang av virksomhetsberetning (Arne V)
Oppdateres av Jon Øygarden i ettertid, vedr. standardiseringsarbeid.
5. Gjennomgang av revidert regnskap 2014 og hittil 2015 (Marte M)
Sender ut restanse på medlemskontingent våren 2016
6. Kort om NAS årsmøte på Færøyene 11. september (Arne V)
Helt ordinært årsmøte med nyvalg. Ny leder Håkon Arnesen.
7. Eventuelt
Nordisk Lærebok i Audiologi. (Kjell)
NAS og HLF vil ikke gi tilskudd til revidering og oppdatering (totalkostnad
ca. 80.000). Kjell Grøndahl og Siri Wennberg har tatt på seg og nyskrive kapittel
om APD og nevropati. NTAF går for heller å legge artiklene ut på NTAFs
hjemmesider.
Fortsatt kurssamarbeid med NAF og NAF ? (Arne)
Styret synes det blir alt for lite fagstoff for NTAFs medlemmer på felleskursene.
En del diskusjon i styret rundt problemstillingen. Forslag å avvente beslutning til
etter evalueringsmøtet. NTAF arrangerer som vanlig 1 ½ dags åpent kurs i slutten
av november neste år, med program som også kan være attraktivt for audiografer
og audiopedagoger.
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
VIRKSOMHETSBERETNING FRA STYRET 2015
Styret har i 2015 hatt få saker. Regulære styremøter har vært holdt kvartalsvis på telefon, og derfor har
også varamedlemmer vært innkalt. Det er avholdt 3 styremøter. Arbeidet med nytt felles fagblad er
foreløpig lagt på is. NASU aktiviteten har tatt seg opp og HLF tar større faglig ansvar
(Høreapparatformidlingsrapporten i fjor og i år bidraget til NAS: Hørselsrehabilitering i Norden, som
ferdigstilles i høst).
 Arne Vik deltar som representant i NASU (Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg)
 Olav Kvaløy og Marit Pedersen har vært NTAFs representanter i arrangementskomitéen for felles
etterutdanningskurs (2015)
 Jon Øygarden er audiologiekspert i nasjonal og internasjonal standardisering
(Støttet av NTAF)
 NTAF videresender medlemsinfo fra STAF og DTAS
 Egen NTAF kursdag under EU-15, Scandic Hell 16.9.

Medlemsstatus:
-

Firmamedlemmer: 11 - Personlige medlemmer 89, derav 15 seniormedlemmer

Deltakelse - representasjon:
-

Standardisering –
IEC TC29 WG 13, København, 2. februar, (Jon Øygarden)
ISO TC 43 WG 1 og WG 9, Milano, 14.-18. sept. (Jon Øygarden)
Standard Norge, Akustikkutvalget. 2. mars og 6. mai. (Jon Øygarden)
TeMA Hörsel Malmö 25.-27.mars
(Arne Vik, Jon Øygarden, Kjell Grøndahl, Helge Abrahamsen, Olav Kvaløy)
1 NASU møte 19. mars (Arne Vik) – (Høstmøte 29. okt.)
DTAS årsmøte og kursus i Vejlefjord 11.-12. sept. (Kjell Grøndahl og Marit Pedersen)
NAS Årsmøte 2015 Færøyene 11. sept. (Arne Vik)

Reisestøtte:
- Jon Øygarden, Granlibakken (ca. 12k)
- Arne Rødvik, Sør-Afrika (20k)
- Georg Træland, Michigan (9k)

Uttalelser
- Ingen

Webside - internett
- N-T-A-F.org er en viktig informasjonskanal til våre medlemmer og andre interesserte. Oppdateringen
er godt ivaretatt av vår webredaktør, Oddbjørn Arntsen. Medlemsstoff er utlagt på de
passordbeskyttede medlemssidene. Vi forsøker å oppdatere websiden kvartalsvis.

NTAF Newsletter
-

NL har variabel tilgang på stoff. Regulariteten er opprettholdt med 4 nummer pr år.
Annonseinngangen er stabil, men noe mindre enn tidligere år. PDF utgave på nett er tilgjengelig
samtidig med papirutgaven. Medlemmer oppfordres til å påvirke potensielle annonsører.

Oslo 16. sept. 2015
Styret v/Arne Vik, Marte Myhrum, Helge Abrahamsen, Jon Øygarden og Kjell Grøndahl
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

Foreløpig regnskap 2015
Resultatrekneskap
Driftsinntekter
Kurs/årsmøte
Felleskurs
Medlemskontingent
Newsletter/web (inkl NL 103)
Støtte standardisering
Diverse
Sum driftsinntekter

65 300,00
40 500,00
105 800,00

85 953,00
46 000,00
45 000,00
176 953,00

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

49 162,20
2 932,00
6 231,00
2 851,00
48 379,00
23 639,15
133 194,35

22 896,00
65 785,49
1 607,64
9 943,00
27 693,00
12 223,68
5 147,00
40 800,32
186 096,13

Driftsresultat
Finansinntekter
Årsoverskudd/årsunderskudd

-27 394,35
-60,50
-27 454,85

-9 143,13
-12,00
-9 155,13

Balanse
Omløpsmidler
Brukskonto
Kapitalkonto
Sum omløpsmidler

7 723,00
450 234,30
457 957,30

35 177,85
450 294,80
485 472,65

Eigenkapital
Inngående balanse 01.01.
Årsoverskudd/årsunderskudd
Sum eigenkapital pr. 31.12.

485 472,65
-27 454,85
458 017,80

484 157,87
1 314,78
485 472,65

Oslo, 14.09.15

Marte Myhrum
Kasserer
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Referat fra standardiseringsmøter - Jon Øygarden
SN/K001 Komite for akustikk Lysaker 6. mai 2015
Et av punktene på dette møtet var ISO 8124-1:2014/PDAM 4, Safety of toys — Part 1:
Safety aspects related to mechanical and physical properties - Amendment 4: Acoustics fra
ISO/TC181 som var kommet inn så kort tid i forveien at vi behandlet det med e-post etter
møtet. Jeg foreslo at vi skulle skjerpe kravene ut fra NS-EN 71-1:2014, Sikkerhet for
leketøy – Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaper og norske regler for arbeidslivet, da jeg
synes det er feil man kan godta mer støy på leker enn i arbeidslivet. Kommentarer ble lagt
FORTS. S.21
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Referat fra standardiseringsmøter - Jon Øygarden – forts fra s. 18
inn fra Standard Norge, men de ble ikke fulgt opp videre internasjonalt. Iiris i Standard
Norge forklarer dette med «Det skyldes at Norge ikke har medlemskap i ISO/TC 181.
ISO/TC 181 er antagelig ikke pliktet til å følge dem opp da.»
ISO TC 43 WG 1 Milano 14.-15. september 2015
ISO/DIS 7029 "Acoustics – Statistical distribution of hearing thresholds as a function of
age" (Revision of ISO 7029:2000). Dette forslaget har vært til avstemming og fått noen
negative stemmer og kommentarer som ble diskutert. Det ble besluttet at prosjektleder
Kenji Kurakata skulle beskrive beregningsprodedyren mer grundig og sende den på ny
høring i arbeidsgruppen.
ISO 389-7/DAmd 1 "Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric
equipment – Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field
conditions – AMENDMENT 1: Reference threshold of hearing at 20 Hz and 18 000 Hz
under free-field listening conditions and a 20 Hz under diffuse-field listening conditions"
(Revision of ISO 389-7: 2005). Denne er godkjent i avstemningen. Det ble anbefalt at den
gis ut som et amendment, det er kun 20 Hz og 18000 Hz tersklene som er litt justert.
ISO 389-1 "Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment – Part
1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural
earphones". Prosjektleder Thomas Fedtke vil utarbeide et nytt CD forslag med flere
øretelefondata som skal vurderes i arbeidsgruppen i høst.
ISO 389-2:1994 "Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment
– Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert
earphones". Denne ble bekreftet, men nytt arbeid satt igang med Kristian GøtscheRasmussen som prosjektleder for å få med nye insert telefoner (Radioear IP30)
ISO 389-5:2006 "Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment
– Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones in the
frequency range 8 kHz to 16 kHz". Denne ble bekreftet. Men ingen av telefonene i
standarden produseres lenger. Derfor ble nytt arbeid satt igang med Kristian GøtscheRasmussen som prosjektleder for å få med blant annet Radioear DD450 som skal være lik
Sennheiser HDA 200
ISO 389-6:2007 "Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment
– Part 6: Reference threshold of hearing for test signals of short duration”. Denne ble
bekreftet.
Men det var enighet om behovet for å få med chirp signaler i standarden. Kristian GøtscheRasmussen and Torben Poulsen skal prøve å samrbeide med IEC 60645-3 og andre
relevante standarder utviklet av IEC/TC29/WG10 og deretter starte revidering av ISO 3896 fram mot neste WG1 møte.
Et forslag fra Sør-Korea om å starte et arbeid knyttet til "Hearing aid fitting management
— Part 1: General framework" ble diskutert i WG 1. Det var enighet om behovet, men man
så også en del problemer med å få dette som en standard på grunn av store skilnader
internasjonalt. Det ble foreslått at det kanskje heller burde være en rapport for å presentere
anbefalte metoder. Det ble anbefalt at arbeidet blir startet opp i en ny arbeidsgruppe evt. i
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Referat fra standardiseringsmøter - Jon Øygarden – forts fra s. 21
samarbeid med IEC. Dette bele bekreftet i plenar møtet i TC 43, og det avventes et formelt
forslag fra Sør-Korea om å starte dette opp som et NWIP (New Work Item Proposal). Hvis
dette blir godkjent vil medlemmer til prosjektgruppen utlyses.
ISO TC 43 WG 9 Milano 16. september 2015
I denne gruppen er det hørestyrke-standardene som bearbeides. ISO/CD 532-1 (Zwicker)
og 532-2 (Moore-Glasberg) hadde begge fått noen negative stemmer og en del kommetarer
i avstemningen. Forslagstillerne vil tilpasse forslagene for å tilfredsstille kravene. Det er
kort tidsfrist (7. november) på at arbeidet må være fullført, hvis ikke stoppes revideringen.
Men viljen til å komme i mål er stor, så vi skal straks motta reviderte versjoner til
vurdering.
I gruppen ble det også enighet om år fortsette arbeidet med Moore-Glasberg metoden for
tidsvarierende lyder. På plenarmøtet i TC 43 ble det vedtatt å forberede ISO 532-3
"Acoustics – Methods for calculating loudness – Moore-Glasberg method for time varying
sounds" som et PWI (preliminary work item) med Colin Novak, Canada, som
prosjektleder. Hvorvidt den ender opp som egen standard eller innarbeides i 532-2 vil
framtiden vise. I 532-1 finnes allerede metoder for å beregne hørestyrke for tidsvarierende
lyder etter Zwicker metoden.

DTAS årsmøde 2015
Et reisebrev fra NTAF’s utsendte, Marit Pedersen og Kjell Grøndahl
Tro mot tradisjonen foregikk årets årsmøte i smukke og civiliserede omgivelser ved
Vejlefjorden. Etter et par timers togtur gjennom Danmark på tvers, er man (etter en bedre
frokost) klar til å delta på forelesningene. Selv om konferansen er liten i antall deltakere,
holder forelesningene et høyt faglig nivå. Det blir kort avstand mellom foredragsholdere og
publikum, og det faller naturlig med mer aktiv deltakelse enn i store auditorier der man like
gjerne kunne sett forelesningen på TV.
Årets hovedforeleser var Yvonne Sininger, som er professor emeritus ved UCLA og nå
jobber som konsulent innen audiologi i Santa Fe. Fra hennes bakgrunn er også verd å
nevne 17 år ved ikke ukjente House Ear Institute. Hun begynte med en gjennomgang av
ANSD (Auditory Neuropathy Spectrum Disorder), og hvordan det diagnostiseres. Deretter
trakk hun linjene videre til screening av nyfødte, og hennes syn på hva som bør være «best
practice» på dette området. En konklusjon er blant annet at alle nyfødte som har vært
innom Barneklinikken (NICU) bør testes med ABR, siden de har større risiko for å ha et
hørseltap som ikke oppdages med OAE-screening. For å oppnå best resultat, bør også
utredning startes innen 3 måneder, og behandling innen 6 måneder.
På dag 2 gikk hun videre til temaet lateral asymmetri i det auditive systemet i hjernen. Som
kjent har hjernen en «right ear advantage» for språk. Det kan generaliseres til at høyre øre
og venstre hjernehalvdel responderer mest aktivt på lyder med rask tidsvariasjon, slik som
konsonanter. Det som er mindre kjent, er at venstre øre og høyre hjernehalvdel har en «left
ear advantage» for å oppfatte forskjeller i spektrum og tone i lyder som har mindre
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tidsvariasjon. Dette gjelder for de fleste mennesker, men ikke for alle. Noen har denne
arbeidsdelingen motsatt, og hos noen er funksjonene mer jevnt fordelt på høyre og venstre
halvdel.
En pris for årets mest pedagogiske bør gå til Bo Westergård fra Eriksholm, som arrangerte
en workshop der vi fikk oppleve problemstillinger mange i den eldste gruppen av
høreapparatbrukere opplever.
- To lag stramme hansker for å simulere nedsatt finmotorikk og følelse i fingrene
- Briller som sterkt reduserer lysstyrke og skarphet i synet
- Øreplugger for å simulere hørseltap
Med alt utstyret på, fikk man fort en opplevelse av at de kognitive egenskapene heller ikke
var på topp. Særlig da vi fikk oppgaver som blant annet gikk ut på å montere sammen et
helt vanlig BTE høreapparat og skifte batteri og voksfilter. Selv for oss som er vant til å
håndtere tekniske dingser og vet hvordan resultatet skal se ut, ble dette fort en nesten
uoverkommelig oppgave. Selv enkle oppgaver som å åpne innpakningen, avdekket
svakheter i designen som ingen ellers bekymrer seg over. En tankevekkende opplevelse i
en forsamling der mange jobber i selskaper som designer og produserer utstyr som skal
brukes av denne målgruppen.
Malene Mølgaard (CSV Kommunikation, Kolding) tok opp temaet genetiske
undersøkelser, og hva det kan få å si for etiske vurderinger hos foreldre og behandlere. Hun
presenterte data fra undersøkelsen «Holdninger til og overvejelser om brug af genetiske
undersøgelser for hørenedsættelse hos fostre: en spørgeskemaundersøgelse af danske
forældre til børn med hørenedsættelse»
Her var det mye data presentert på kort tid, men et av hovedtrekkene er nok at det ikke er
betydelige forskjeller i vurderingene til normalthørende og hørselshemmede foreldre.
Undersøkelsen er for øvrig tilgjengelig fra Syddansk Universitet.
Jeremy Marozeau fra Danmarks Tekniske Universitet jobber blant annet med å undersøke
opplevd lydkvalitet ved ulike stimuleringsmetoder i cochlea-implantater. Multipolare
strategier der flere elektroder stimulerer samtidig, kan brukes til å lage virtuelle kanaler
mellom de eksisterende elektrodene. Teknikken er lovende, men har noen ulemper med
tanke på strømforbruk.
Til slutt presenterte Franck Michel fra Århus Universitetshospital hvordan de bruker ABR
og ASSR til å estimere høreterskler. Som hos oss, er det en utfordring med variansen i
ASSR-målingene, og derfor ønsker en ikke å stole på dem alene. En interessant forskjell
fra Norge er at de i stor grad bruker tone burst ABR for å få en mer frekvensspesifikk
ABR-måling. Det ble dessverre ikke tid til å gå nærmere inn på hvilke usikkerheter som
hefter med denne type målinger i forhold til klikk-ABR.
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Bare noen få ord om :

 at det kommer en spørreundersøkelse til NTAF medlemmer i to omganger for å
kartlegge hvorfor deltakelsen på årets etterutdanningskurs var så liten
 at underskrevet referat fra årsmøtet kommer i neste nummer
 at neste NASU møte avholdes i HLFs lokaler 29. okt. Georg Træland (NTAFs
representant i tinnitusinitiativet – se styresak 16. juni, sak 5) representerer NTAF for
Arne Vik
 at det har vært hoderulling på høyeste nivå i Starkey USA

Fra NTAF NL nr. 40 okt. 1998
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NTAF - Styre 2015 → 2016
Arne Vik, leder
Program. for audiografutdanning
AHS - HIST - Postboks 2320
7004 TRONDHEIM

Tlf:
Mobil:

A: 73559351
92203614
arne.vik@hist.no

Marte Myhrum, kasserer
ØNH-avd
Tlf:
A: 23071691
Oslo univ.sykehus HF, Rikshospitalet
Mobil:
67569309
Postboks 4950 Nydalen - NO 0424 OSLO
marte.myhrum@medisin.uio.no
Helge Abrahamsen, sekretær
Hjelpemiddelsentralen i S & Fj.
Steinanvn 12
6800 FØRDE
Kjell Grøndahl , styremedlem annonseansvarlig
Høresentralen
Haukeland Universitetssjukehus
N-5021 BERGEN.
Jon Øygarden, styremedlem
Program. for audiografutdanning
AHS - HIST - Postboks 2320
7004 TRONDHEIM
Olav Kvaløy, 1. varamedlem
SINTEF IKT

Tlf:
Mobil

Tlf:
A: 55972686
Mobil:
46824412
kjell.groendahl@helse-bergen.no

Tlf:
Mobil:

A:73559176
92613883
jon.oygarden@hist.no

Tlf:
Mobil

A:73592636
98245170
olav.kvaloy@sintef.no

Tlf:
Mobil:

A:72575408
91127498
marit.pedersen@stolav.no

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

A:57016284
90171504
helge.abrahamsen@nav.no

Redaktør: Arne Vik
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