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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
Referat fra telefonstyremøte 29. sept. 2015
(Outlook møteinnkalling)
Arne V. (ref.), Marte M, Jon Ø, Kjell G, Olav K, Marit P
Oppsummering fra telefonstyremøtet i dag:
Olav og Marit orienterte om diskusjonen etter EU-15 som ble utsendt
(kommentarer fra styremøtet i rødt):
 Marit og Olav videreformidler fra NTAF at de vurderer å trekke seg ut fra felles
etterutdanningskurs. Grunnen er det faglige innholdet som ikke har fanget denne gruppen i de
senere kursene. Det er ønske om å gå tilbake til parallelle sesjoner så temaene kan spisses mer.
Komiteen ønsker å følge forslaget, ved å gjøre et forsøk med 2 parallelle sesjoner.
 Antall deltakere på kurset reduseres stadig. Det diskuteres omkring årsaker. Er det mulig å finne
historikk på hvor deltakerne kommer fra, om det er de samme stedene som får dra hvert år?
Strammere økonomi kan være en årsak, så vel som faglig innhold og pris. Marit (?) vil lage et
spørreskjema som sendes ut til medlemmer i de ulike foreningene for tilbakemeldinger om
hvorfor det ikke deltas på kurset
Arne lager en epostundersøkelse til NTAF medlemmer i to trinn:
1. trinn spør etter grunner for manglende deltakelse på EU-15 (sendes på sirk til styret før
utsending)
2. trinn sammenfatter grunnene i trinn 1 til svaralternativer i ny undersøkelse + et «Annen
grunn» alternativ
 Det kan bli aktuelt å tenke nytt omkring organisering av kursene. F.eks kun kjøre et faglig opplegg
i et stort auditorium, for så å leie et lokale for festmiddag på kvelden. Folk kan evt. selv booke seg
inn på ønskelig hotell eller finne annen overnatting. Man vil da slippe noen utlegg som følger med
å arrangere på et stort hotell.
Ønske/behov for økonomisk resultat må klarlegges. NTAF har ikke behov/ønske om økonomisk
overskudd (snarere kan vi tåle et lite underskudd)
 Håvard O. Paulsen kommer med forslag om å inkludere ØNH leger på etterutdanningskurs fra EU19. Dette diskuteres videre i neste komite.
NTAF anser dette som lite realistisk
 Veronica slutter i komiteen grunnet et planlagt utenlandsopphold. Kristin L ønsker også å trekke
seg ut så noen andre kan komme med friskt mot. Det er en fordel om det er med noen fra denne
komiteen videre for en overlapping.
 Det har kommet mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne på årets kurs. Det gjenstår å se på
resultatene fra evalueringsskjemaene i tillegg. Olav finner tidspunkt for neste telefonmøte, Kristin
L ringer opp.
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Her er mitt forslag til epost (Arne):
Ved årets etterutdanningskurs EU-15 på Scandic Hell 16.-18. sept. var deltakelsene fra NTAF katastrofalt
liten.
Utenom firma var det bare 4 NTAF medlemmer i tillegg til styret!
Vi ønsker å lage best mulige tilbud for våre medlemmer og lager derfor en epostundersøkelse til NTAF
medlemmer i to trinn:
1. trinn (denne) spør etter grunner for manglende deltakelse på EU-15
2. trinn sammenfatter grunnene i trinn 1 til svaralternativer i ny undersøkelse
Vi ber deg derfor om å svare åpent på følgende spørsmål:
HVA VAR GRUNN(ENE) TIL AT DU IKKE DELTOK PÅ EU-15 PÅ HELL
Noe annet som du vil anføre/kommentere?
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Telefonstyremøte tirsdag 15. des. 2015 kl. 1530
Arne V, Marte M, Jon Ø, Helge A, Kjell G, Olav K, Marit P
SAKSLISTE
1. Gjennomgang av referat telefonstyremøte 29. sept.
Saken om spørreundersøkelse blant NTAF-medlemmer har blitt liggende, Arne
sender den ut nå.
2. Styresaker behandlet på epost
a. 15.11. Marte Myhrum fakturering av «småforskmidler» kr. 12.000
3. Innbydelse til STAF 2016
Hotell Södra Berget i Sundsvall 6.-8. april (Epost v.s. 9.12.)
De fleste av styremedlemmene tror at de kan dra på de gjeldende datoer. Vi tar en
runde på e-post når det nærmer seg påmeldingsfrist for å avklare hvem som kan dra.
4. NAS utlyser tio resstipendier á 10.000 SEK (Epost v.s. 9.12.)
Arne informerer i NL.
5. Kurs, november 2016 (m/Norsk Audiografforbund)? (Epost v.s. 27.11.)
Arne kontakter NAF, muntlig, for å avklare ambisjoner/krav til et slikt kurs.
NTAF-styret er klar på at dette er et kurs som blir arrangert av NTAF, men vi er
alltid åpne for deltagelse fra andre organisasjoner.
6. Styremøter og kurs årsmøte 2016
Forslag: 7. april styremøte STAF Sundavall
7. juni og 6. september: Telefonmøter kl. 1530
14.-15. november kurs og årsmøte på Rikshospitalet
7. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org (Arne V)
Neste NL blir sendt ut til uka.
8. Eventuelt
Ingen saker
9. Orienteringssaker
a. Status fagblad (Epost v.s.17.10.)
b. NAS Årsmøde 2015 Færøerne Referat (Epost v.s. 9.12.)
c. Tlf.møte om EU-15/17 i februar (Olav/Marit)
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NAS har oppgradert hjemmesiden (lett å huske):
http://www.nas.dk/
Det er ansatt webredaktør og det loves en betraktelig høyere standard på hjemmesiden enn
det vi har vært vant til. Det er mulig å abbonere på oppdateringer (høyre kolonne). Med
Haakon Arnesen som ny leder er det også nylig utlyst 10 reisestipend.
Les mer:
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Referat fra standardiseringsmøter - Jon Øygarden 13 desember 2015
IEC TC 29/WG 13 «Hearing aids», Paris 16.-17. September 2015
Dette arbeidsgruppemøtet startet rett etter terroren i Paris. Møtene ble arrangert på AFNOR den
franske standardiseringsorganisasjonen som lå rett ved siden av Stade de France, et av
terrormålene. Jeg hadde vært usikker på om jeg skulle gjennomføre reisen, men fikk melding i
løpet av helgen at møtene skulle arrangeres etter planen.
Convenor for arbeidsgruppen er Gert Ravn fra Danmark. 17 av arbeidsgruppens 35 medlemmer
var tilstede.
Følgende dokumenter er blitt utgitt i 2015:




IEC 60118-0 "Electroacoustics – Hearing aids – Part 0: Measurement of the performance characteristics of
hearing aids".
IEC 60601-2-66 "Medical electrical equipment – Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and
essential performance of hearing instruments and hearing instrument systems".
IEC 61669: Electroacoustics – Measurement of real-ear acoustical performance characteristics of hearing
aids.
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FDIS 60118-13 "Electroacoustics – Hearing aids – Part 13: Electromagnetic compatibility
(EMC)". Er i FDIS sirkulering i desember 2015.
IEC 60118-2 "Hearing aids - Part 2: Hearing aids with automatic gain control circuits" Amendment 2 skal trekkes tilbake.
DTS 62886 "Hearing aids – Method for measuring electroacoustic performance up to 16
kHz" Prosjektleder Anton Gebert presenterte et oppdatert dokument for diskusjon.
Dokumentet er hovedsakelig utstyrs spesifikasjoner med noen målebeskrivelser.
Beskrivelse og videreføring av en 0,4 ccm kopler skal overføres til WG 21. Endelig
versjon skal lages innen utgangen av året.
Diskusjon om trådløst utstyr:
Arbeidsgruppen diskuterte konsekvensene av kravene i IEC 60601-1-2 for IEC 60118-13.
Det var enighet i arbeidsgruppen om at bare standardisering med hensyn på
elektroakustiske aspekter og EMC kan håndteres innen TC29, slik at radio parametere og
generiske reguleringer av sendere og mottagere ikke innen arbeidsgruppens område. Dette
medfører oppdateringer må gjøres på: IEC 60601-2-66, IEC 60601-1-2 og IEC 60118-13.
Signal prosessering i høreapparater:
Det ble diskutert muligheten for å standardisere dokumentasjonsmålinger på høreapparat
egenskaper som tilbakekoblingsundertrykkelese og støydemping. «The Hearing-Aid
Speech Quality Index (HASQI) Version 2» artikkel av Kates og Arehart (J. Audio Eng.
Soc., Vol. 62, No. 3, 2014 March) ble nevnt som et eksempel man kanskje kunne dra nytte
av. Arbeidsgruppen bestemte at det ikke skulle tas noe initiativ for dette nå, men følge med
på det pågående arbeidet i Tyskland og USA.
FORTS. S.21
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IEC TC 29/WG 10 «Head and ear simulators», Paris 17. September 2015
Convenor er Thomas Fedtke og 14 medlemmer deltok på møtet.
IEC 60318-3 "Electroacoustics – Simulators of human head and ear – Part 3:
Acoustic coupler for the calibration of supra-aural earphones used in audiometry" ble publisert i
2015
DTS/IEC 60318-7 "Electroacoustics – Simulators of human head and ear – Part 7: Head and torso
simulator for the measurement of air-conduction hearing aids (Revision of IEC/TS 60318-7:2011)
Prosjektleder er Utz Richter. Kommentarene ble diskutert og løst under møtet. Det er ikke helt
klart hvordan deler av standarden (Annex E on '3D CAD data of example pinna simulators') som
ikke kan trykkes på papir skal gjøres tilgjengelig. Skal sendes inn til sekretariatet i år.
Guide IEC 60318-X "Electroacoustics – Simulators of human head and ear – Part X: Guide to the
intended use of ear simulators". Prosjektleder Richard Barham presenterte dette som er tenkt som
en hjelp til brukere av denne typer utstyr innen audiologi, telekommunikasjon, audio og
hørselvern. Arbeidet skal utføres av en liten gruppe i arbeidsgruppen som tar kontakt med andre
eksperter. Tidsplanen er å avslutte i juni 2016.
Det ble diskutert å starte opp et «Preliminary Work Item proposal for ear simulators for neonates
and children» og det ble enighet om at dette skal registreres i TC 29.
Det ble informert fra «EURAMET EARS project (Metrology for a universal ear simulator and the
perception of non-audible sound)» som ble avsluttet i mai 2015. Resultatene med en del data om
infralyd og ultralyd ligger på: http://www.ptb.de/emrp/ears-home.html
IEC TC 29/WG 10 «Audiometric equipment», Paris 18. September 2015
Convenor for arbeidgruppen er Erik Nielsen, Danmark. 12 av gruppens 17 medlemmer var
tilstede.
CDV 60645-1 "Electroacoustics – Audiometric equipment –Part 1: Equipment for pure tone and
speech audiometry" Har vært på høring og prosjektleder Rufus Grason gjennomgikk sine forslag
til hvordan man skulle behandle de innkomne kommentarene. Gruppen ble enig om løsninger og
ny WD skal sirkuleres med tanke på å få standarden fullført i 2016.
IEC 60645-3 "Electroacoustics – Audiometric equipment – Part 3: Test signals of short duration"
Prosjektleder Thomas Fedtke, rapporterte at lite var blitt gjort siden forrige møte. Arbeidsgruppen
var enig om at det var viktig arbveide videre for å få med nye signaler (Chirp) og det ble enighet
om at arbeidet med dette skal gå parallelt i IEC 60645-3 og ISO 389-6.

Møte i Norsk Elektroteknisk komite (NEK) NK 29 «Elektroakustikk», 2. desember, Lysaker
Ole-Herman Bjor innkalte til møte. Jan Anders Marheim, Bo Engdahl og undertegnede var til
stede i tillegg deltok Per Magne Tveiten fra NEK.
Vi gikk kort i gjennom IEC arbeidet fra Paris. Ole-Herman ønsket å slutte som leder av komiteen,
og undertegnede sa seg villig til å overta lederskapet.
Det ble også vurdert som ønskelig at komiteen blir utvidet, så hvis det er folk i NTAF som ønsker
å delta så er dere velkommen.
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Bare noen få ord om :

 at spørreundersøkelsen til NTAF medlemmer (i to omganger) ved en inkurie har blitt
liggende, men nå er første del utsendt
 at litt oppdatert stoff om NASU planlegges i neste nummer av NL

Fra NTAF NL nr. 41 des. 1998
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NTAF - Styre 2015 → 2016
Arne Vik, leder
Program. for audiografutdanning
IHV - FHS - 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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