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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 

 

Referat fra telefonstyremøte torsdag 2. juni 2017 kl. 1000 
 
SAKSLISTE  

 
1. Gjennomgang av referat styremøte 6. april på STAF 

Godkjent 
2. Styresaker behandlet på epost 

Reisestøtte Arne Rødvik: CI konferanse San Fransisco 28.000. Epost 7.5.2017 
3. EU-17 (felleskurs) 9.-10.11.2017 (Olav og Marit) 

Programmet begynner å falle på plass. Mangler litt på torsdags parallell 
sesjon. Marte tar kortversjon av sin prøveforelesning. Spørre Elin 
Barrock (Oticon medical). 

4. Utsendinger til Nordisk Audiologisk Selskap årsmøte Lund 22.8. 
og Dansk teknisk audiologsk selskab kursus Vejlefjord 29.-30.9. 
NTAF til DTAS kurus: Jon 
NTAF til NAS årsmøte, Lund: Arne 

5. NTAF videre – vs. Norsk akustisk selskap? (alle) 
Arne har hatt samtale med Truls Gjestland. Historisk gjennomgang og 
informasjonsutveksling som bakgrunn for framtidig 
samarbeid/tilknytning/sammenslåing.  
Jon: Det har tidligere vært diskutert fellesmøte ikke direkte 
sammenslåing. 
Arne: Ser for meg nåværende NTAF som en undergruppe i NAS som har fokus på 
audiologi, som i tillegg til f.eks. bygningsakustikk og støy kan utgjøre en egen 
interessegruppe i NAS. Det ville trolig gjøre det lettere å rekruttere til tillitsverv og 
drive strategiarbeid og utvikle fellesområder som en del av NAS.  
Diskusjon i styret om pro og kontra. Styret går inn for å inngå et tettere samarbeid i 
første omgang med fellesmøter, første anledning i 2018, siden vi allerede i år har 
felleskurs med audiografene. 
Tiltak: 

1) Utredning (Marte, sammenkallende + Jon og Kjell) som kommer tilbake til 
styret på styremøtet 5. sept. med utkast til diskusjon og evt. framlegg for 
årsmøtet 9. november. 

2) De ulike miljøene prøver å finne egnede kandidater til erstatning i styret for 
Arne, Helge og Kjell, som slutter 

3) Arne kontakter leder i NAS for sonderinger om kurssamarbeid og mulige 
tilknytningsformer. 
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6. NASU vårmøte – referat (Arne) 
Kommer I Newsletter 

7. Symboler taleaudiometri – sak til NASU (Kjell) 
Sender ut endelig forslag til videre behandling i NASU 

8. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org  (Arne V) 
NL112 kommer før ferien 

 
Neste styremøte, på telefon 5. september kl. 1530 

 
Referat fra standardiseringsmøter - Jon Øygarden juni 2017 
 
Det ble ønsket fra IEC&ISO at flere med klinikktilknytting går inn i arbeidet! 
 - SÅ NTAFere trå til! 
 
IEC TC 29 Electroacoustics, Milano 27-31 mars 2017 
TC 29 ledes av Susan Dowson. Omtrent 70 personer deltok på møtene. Det ble bemerket at 
det var gledelig at Kina var med for første gang med 6 personer. Jeg var alene fra Norge. 
 
UK hadde meldt inn en bekymringsmelding her som også ble gjentatt på ISO møtene i 
København i mai. Denne gikk ut på at mange standarder har svært tynn bakgrunn få studier 
og lite representativt utvalg- ISO 7029 og 389-3 ble trukket fram som eksempler på dette. 
Ved behandling av innspillet i arbeidgrupper og i plenar møtet ble det fastslått at det er 
ønskelig med flere og bredere studier, men i noen områder er det lite som utføres. I IEC var 
det enighet om at dette problemet var større i flere av ISO standardene enn for IEC 
standardene. 
Utmerkelser, «IEC 1906 award for 2017» ble gitt til følgende: 

 John Woodgate for arbeid innen audio-frekvens teleslynge-systemer 

 Leif Nielsen for arbeid som sekretær i TC29 i 33 år. (foreslått av Susan Dowson) 

 Susan Dowson for arbeid mange år i TC29 (foreslått av Leif Nielsen) 
 
WG 13 Hearing aids 
Gert Ravn er convenor, 23 av gruppas 36 medlemmer var til stede sammen med 3 
kinesiske observatører.  
Følgende dokumenter var publisert sidene sist: TS  62886 Hearing aids – Method for 
measuring electroacoustic performance up to 16 kHz, August 2016. IEC 60118-13  
Electroacoustics – Hearing aids – Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC) Ed. 4,  
February 2016 
Kommentarene til følgende standarder ble behandlet: 

 First  CD  60118-9  Hearing  aids  – Part  9:  Methods  of measurement  of  
characteristics  of  the  performance  characteristics  of  bone  conduction hearing 
aids (Revision of IEC 60118-9:1985)  
Prosjekt leder Gert Ravn. Enighet om at dokumentet skulle baseres i størst mulig 
grad på IEC 60118-0, og en ny 2nd CD skulle sendes på høring 2017-07-01 
 

Forts. side 7 

http://www.n-t-a-f.org/
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 CD 60118-13 Hearing aids – Part 13: EMC, Immunity to digital wireless devices 

(Revision of IEC 60118-13:2016) 
Prosjekt leder Gert Ravn. Ny 2nd CD ønskes på høring før 2017-07-01, men litt 
usikkerhet da noe skulle samordnes med ANSI. 

 CD 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 (Revision of IEC 60601-2-66:2015) 
Prosjekt leder Jonathan Itin. Ny 2nd CD skulle sendes på høring 2017-07-01 

 
Hendrik Husstedt holdt et kort innlegg om et arbeid i Tyskland om definisjon og 
verifisering av høreapparat-egenskaper. Arbeidet har ikke kommet så langt at vi kan starte 
det opp som et emne for standardisering. 
 
WG10 Audiometric equipment 
Erik Nielsen er convenor, 10 av gruppas 19 medlemmer var til stede sammen med 3 
observatører. 
IEC 60645-1:2017 Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 1: Equipment for 
pure-tone and speech audiometry, ble publisert uka før vi møttes. 
Det arbeides med en ny utgave av IEC 60645-3:2007 Electroacoustics - Audiometric 
equipment - Part 3: Test signals of short duration hvor Thomas Fedtke er prosjektleder. 
Chirp signalene må innarbeides. Etter diskusjon ble det besluttet å fortsette med å beskrive 
signalene elektrisk og ikke akustisk. Muligheten for å kalibrere med lydmåler uten å gå 
veien om oscilloskop og «Peak Equivalent Sound Pressure Level» slik Claus Elberling et 
al. beskriver i JASA (141, 466(2017)) bli vurdert. Dette kan kreve at lydmålere (class 1) 
må sjekkes om de oppfører seg likedan med denne metoden. 
 
ISO TC 43, København, 15-19 mai 2017 
WG1, Threshold of hearing 
Convenor Kenji Kurkata var fraværende så Thomas Fedtke ledet møtet. 
Bekymringsmeldingen fra UK nevnt under IEC møtet ble tatt opp her også. Det er vel i 
denne arbeidsgruppen at vi har størst behov for flere og bredere studier blant annet når det 
gjelder benlendning og HF data. Noen ønsket at man skulle forandre «normal hearing 
ability» til «reference data» siden vi i en del av standardene er beheftet med historiske data 
som er vanskelig å endre pga. kontinuitet av målinger og endringer av normal tersklene kan 
utløse trygd og erstatninger etc. Det ble ikke oppnådd konsensus på dette og tankene må 
bearbeides videre. 
 
Kommentarer til ISO/DIS 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 ble bearbeidet. Thomas Fedtke  er prosjektleder. 
arbeidgruppen skal få en bearbeidet FDIS versjon får vurdering i juni, som skal sendes 
sekretariatet 14 juli. 
 
Følgende standarder har vært vurdert for revisjon: 
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 ISO 389-8:2004 Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric 
equipment – Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure 
tones and circumaural earphones 
Her hadde vi fra Norge sammen med 3 andre land ønsket revisjon siden HF-
telefonen Sennheiser HDA 200 ikke lenger er tilgjengelig og referansedata trengs 
for nye telefoner. Det ble besluttet å lage ny standard både for 
normalfrekvensområdet og HF området(nå ISO 389-5). Utkast skal bli klart innen 
neste gruppemøte. Travis McColley er prosjektleder. Dette krever også at insert 
telefon HF dataene i 389-5 må flyttes til 389-2 slik at insertdatene også dekker hele 
frekvensområdet. 

 ISO 8253-3:2012 Acoustics – Audiometric test methods – Part 3: Speech audiometry 
Standarden ble bekreftet av de fleste land, men Tyskland  argumenterte sterkt for 
at den bør fornyes da veldig mange av de taleaudiometriske tester dekkes av 
gjeldende standard. Thomas Fedtke vil være prosjektleder og det regnes med 48 
måneders arbeid. 

 ISO 28961:2012 Acoustics – Statistical distribution of hearing thresholds of 
otologically normal persons in the age range from 18 years to 25 years under 
freefield listening conditions 
USA hadde innvendinger mot denne, men det var blitt avklart at det dreide seg om 
misforståelser, og standarden ble bekreftet. 

WG 9 Method of Calculating Loudness level 
Et kort uoffisilet møte hvor det ble konstatert at ISO 532-1 og 532-2 er klare, 
arbeidet  fortsetter med ISO/PWI 532-3, Methods for calculating loudness — Part 3: 
Moore-Glasberg method for time varying sound. 

 
Helt på tampen litt «standardstoff» fra redaktøren. Et haleheng til Jons orientering:  

NS-EN ISO 7029:2017 
Statistisk fordeling av 
høreterskler som 
funksjon av alder og 
kjønn er nå kommet i ny 
utgave og inneholder 
tabeller over 
høreterskler for begge 
kjønn ved ulike aldre. 
Her er et eksempel på 
grafisk framstilling i 
audiogramform av 
verdier for menn. Det er 
sikkert flere enn meg 
som lurer på hvilke 
høreterskler som er 
normalt for alderen? 
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Denne oversatte artikkelen er en forberedelse til høstens EU-17, 10. – 11. november på Clarion Hotel Gardermoen. 
Konferansen kommer i stor grad til å bli viet til nye trender innen hørselsteknologi og hørelsteknologiformidling. PSAP 
(personal sound amplifier products) er «hot issue» i USA, ettersom de er fritatt fra medisinsk godkjenning og kan omsettes 
fritt. Et annet begrebegrep er OTC (over the counter), altså direktesalg. Et tredje begrep «Self fitting hearing aids» vil Gitte 
Keidser foredra om på Skype fra Sydney. Som om ikke dette er nok «sprengstoff» er et fjerde begrep Hearables (alt som en 
kan putte i øret og høre med) et brennhett tema, der de store aktørene holder kortene tett til brystet. Vi fikk en forsmak av 
dette på EU-15, da Niels Henrik Bohl Pontoppidan fra Eriksholm viste oss eksempel på ørepropper med sensorteknikk (trykk, 
gyro, temperatur etc.).  
Så langt er det klarlagt at Brian Taylor kommer. Hvis du lurer på hvem han er, så se igjennom foredraget han holdt på 
Audacity-2016: http://www.audiologist.org/_resources/2016_presentations/Hearables.pdf   
I tillegg kommer  tidligere uviklingssjef hos Danavox og «Noah-guru» Nikolai Bisgaard, som holdt foredrag på NAS-2014 i 
Åbo om «Future technologies». Han har forhåpentligvis polert krystallkula for å se enda tydeligere hva den antyder 

Faller himmelen ned? (.. er et annet spørsmål som reises) 
Som en oppfølging av forrige nummers NL-sak «Smarte ørepropper, en overhengende fare 
for høreapparatmarkedet» (fra NTAF-NL 111 s.23): 

følger vi i dette nummeret opp, med nye saker og betraktninger som kan egne seg godt som 
en forberedelse til høstens felleskurs. 
SINTEF Akustikk er engasjert i flere utviklingsprosjekt innenfor produkt-, industri- og 
U-hjelp på PSAP-området (Personal Sound Amplifier Product). Det hersker en livlig debatt 
i USA om lovgivningen for disse produktene vs. høreapparat. I forrige NL så vi hvordan 
produktene til dels overlapper hverandre; «high end PSAP» har bedre spesifikasjoner enn 
«low-end-HA). I Norge har det hittil ikke vært noen debatt på dette området, siden 
hørselshemmede her får velge høreapparat med den beste teknologien. Men utviklingen 
rykker nærmere. I Sverige er det, pga. omleggingen av støtten til høreapparat allerede en 
betydelig kommersialiseringstrend på gang på høreapparatområdet. Forholdene i de 
nordiske land er nylig godt dokumentert i NAS-rapportene fra i fjor. Spesielt advarer 
Anders Jønsson i sin rapport, mot konsekvenser utviklingen i Sverige kan ha for 
folkehelsen. 
Se  «Hörserrehabilitering i Norden, Sverige» http://nas.dk/news/article/1154. 
Siden støtteordningen for høreapparat har vært god i Norge, og dermed etterspørselen etter 
billig (og god) teknologi liten, har spørsmålet om PSAP vært lite aktuelt. En viktig årsak til 
dette er at tilgangen på teknologiske løsninger har vært relativt begrenset. Men det er bare 
et tidsspørsmål! Nå kaster de store elektronikkselskapene seg inn i konkurransen. 
Ser vi på mennesker med behov for hjelp til å høre bedre, kan vi som i all annen 
helsetjenestesammenheng, tegne to pyramider ved siden av hverandre, en rett og en opp 
ned:                                                                                        
  
 
   
  
 
 
 
Dette anskueliggjør godt situasjonen vi er i. Vi legger til grunn at vi har et godt tilbud til de 
med relativt store behov. Det kan alltids diskuteres om vi gir et godt nok tilbud til de med 
de største behovene, men det er ikke det som det dreier seg om i denne sammenhengen. Nå 
er vi i andre enden. La oss først ta de som står på venteliste for høreapparat; de befinner 
seg nok allerede et stykke oppe på plagestigen. Nederst befinner de seg; de som «markedet 
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skaper et behov hos, som de ikke visste at de hadde». Slik har det blitt angitt at 
markedskreftene virker, og da skjønner vi at markedet kan være stort.  
Forsker Tone Berg hos SINTEF Akustikk har undersøkt litt vedr lovgivning og debatt 
rundt omkring. Resultatene av undersøkelsen har hun sendt ut i en epost og gitt NTAF-NL 
anledning til å gjengi den på våre passordbeskyttede medlemssider. Eposten er i html 
format og inneholder en god del linker til relevante ressurser på området. Den siste delen 
av eposten er et klipp fra en FDA workshop, som vi har funnet interessant å oversette til 
Norsk, men hyperlinkene er bare i begrenset grad tatt med. En skulle kanskje tro at med 
dagens engelskkunnskaper hos audiologisk fagpersonell i Norge, skulle det være 
unødvendig å oversette engelsk til norsk. Men for oversetteren var det tankevekkende at 
under oversettelsesprosessen oppdaget han at ved første gangs gjennomlesning var det 
mange ting han ikke hadde fått med seg, eller misforstått! 
Her er oversettelsen: 
 
Høreapparattilgang og elefanten i rommet  
Skrevet 26. april 2016 av Cynthia Compton-Conley (https://www.hearingtracker.com/)  
Overs.: Arne Vik 
  
Fra USAs føderale Food and Drug Administration (FDA) offentlige Workshop 20. april. 
Problemstilling: I hvor stor grad skal FDA-regelverket om høreapparater liberaliseres for å 
redusere forbrukerkostnader? Bakgrunnen er kontroversielle spørsmål som har dukket opp 
på hørselsmarkedet: 
Forbrukernes etterspørsel etter billigere og lettere tilgjengelig hørselshjelp 
Hørselsforbedringsalternativer som kan kjøpes utenfor den tradisjonelle hørselsmarkedet. 
Mye av diskusjonen dreier seg om hvordan FDA ser på høreapparater versus PSAP 
(Personal Sound Amplification Products). FDA klassifiserer høreapparater som regulært 
medisinsk utstyr. PSAP er i stor grad uregulert av FDA, med unntak av et forslag til 
veiledning som begrenser markedsføring av PSAP for behandling av hørselstap.  
https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments
/ucm373461.htm  
PSAP kan bare markedsføres til de med normal hørsel som ønsker å få hørselsevnen 
forbedret (hearing enhanced) 
PSAP og høreapparater ser stort sett like ut og gjør akkurat det samme: De forsterker 
lyden. Og akkurat som visse høreapparater, så kan noen PSAP-er brukes med trådløse 
fjernmikrofoner. Noen PSAP-er inneholder til og med telespoler, slik at de fungerer som 
trådløse mottakere når de brukes med en telesynge installert i en stue, møterom eller kino. 
Det er ikke overraskende at mange spør seg hvorfor en PSAP, som er som et høreapparat, 
kan markedsføres til normalthørende personer for å bedre hørselsevnen på jakt eller når en 
lytter på avstand, men ikke kan markedsføres til personer med hørselstap for å høre bedre 
på TV bedre eller bedre forståelse i støy? 
Derfor stilte FDA følgende spørsmål: 
1. Hvilke barrierer finnes for tilgang til høreapparat? 
2. Hvordan kan tilgangen til høreapparat forbedres i USA? 
3. Hva er forbrukerperspektivet når det gjelder å forbedre tilgangen til høreapparater i 
USA? 
4. Skaper FDA-forskriftene en barrierer for tilgang til høreapparat? Og i så fall hvordan? 

https://www.hearingtracker.com/
https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm373461.htm
https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm373461.htm
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Følgende hadde presentasjoner: 
Presidentens råd innen vitenskap og teknologi (PCAST) 
Nasjonalt vitenskaps- og ingeniørakademi 
Medisinsk utvalg for tilgjengelige og rimelieg hørselshelsetjenester for voksne 
FDA alle laget presentasjoner.  
Publikum fikk også synspunkt fra ulike andre interessenter, blant annet 
høreapparatprodusenter, forbrukerteknologibransjen, audiologer, høreapparatspesialister, 
ØNH-leger og forbrukere. 
Etter som jeg lyttet, oppsto tre synspunkter: 
1. Oppretthold status quo. Bare høreapparater skal brukes til å behandle hørselstap. 
PSAP skal ikke brukes til å behandle hørselstap for voksne med lett til moderat hørselstap. 
Høreapparater skal tilpasses av audiologer og høreapparatforhandlere, etter medisinsk 
godkjenning eller rekvisisjon. Dette synspunktet deles av høreapparatindustrien og av 
noen, men ikke alt, helsepersonell på hørselsområdet. Noen ser dette synspunktet som 
proteksjonisme (av høreapparat- og hørselsbransjen) og som en barriere for innovasjon og 
tilgjengelighet. 
2. La forbrukerne velge; de er smarte nok til å finne ut selv. FDA bør angi et 
grunnleggende høreapparat for salg av over disk (OTC) lik lesebriller, uten krav om 
konsultasjon hos en autorisert forhandler. FDA bør også frita OTC høreapparater fra 
regulering og erstatte reguleringen med standardiserte krav til produktkvalitet og 
registrering som er tilpasset forbrukerelektronikkindustrien. Dette synspunktet deles av  
Presidentens råd innen vitenskap og teknologi (PCAST) og av enkelte forbrukere og 
leverandører. PCAST ble dannet for å utvikle anbefalinger for rimeligere hørselshelse. 
Noen ser dette synspunktet som en fremtidsrettet tenkning, som sammenfaller med 
forbrukerholdninger. Andre føler at det kan skape forbrukerrisiko fordi kjøp av OTC-
høreapparatprodukter uten hørselsvurdering kan være farlig, og fordi ikke alle forbrukere 
er teknisk kunnskapsrike og «gjør-det-selv»-personer. 
3. En balansert tilnærming. FDA bør opprette en klasse/gruppe av OTC høreapparater. 
Men disse produktene skal «være veldig spesifikt merket og inneholde en sterke 
anbefalinger om at en pasient søker en omfattende utredning fra en audiolog eller en lege 
før han/hun kjøper et hvilket som helst utstyr for behandling av hørselstap, spesielt hvis 
pasienten omfattes av noen av advarselssymbolene for øresykdommer.» Denne 
oppfatningen ble presentert av Akademiet for PhD-audiologer (ADA) som støtter PCAST-
anbefalingen og bruken av både OTC og audiolog-foreskrevne 
hørselsforbedringsteknologier. Men de støtter også behovet for riktig diagnose og 
vurdering av hørsel. ADA erkjenner at siden det nåværende medisinske 
godkjenningssystemet brukes tilfeldig, bør den medisinske godkjenningen som FDA 
krever tas bort, eller endres til å inkludere et krav om audiologisk utredning. ADAs 
komplette svar på PCAST kan leses her: 
http://www.audiologist.org/_resources/documents/ADA-PCAST-Position.pdf  
Som erfaren audiolog og forbrukertalsmann, som støtter pasient-sentrert omsorg og 
standardisert «beste praksis», 
(http://www.hearingloss.org/sites/default/files/docs/HLM_JulAug2015_Compton-
Conley.pdf),  er jeg enig med det ADA har å si. Deres syn tar hensyn til den uavvendelige 
teknologiske utviklingen mot universell utforming og sikrer at forbrukernes interesser på 
høreapparatområdet kommer fram. Mens dette skaper valg, kan det også skape forvirring, 
som ADA-kasserer Alicia Spoor pent spurte i sin presentasjon til FDA: Hvordan vet en 

http://www.audiologist.org/_resources/documents/ADA-PCAST-Position.pdf
http://www.hearingloss.org/sites/default/files/docs/HLM_JulAug2015_Compton-Conley.pdf
http://www.hearingloss.org/sites/default/files/docs/HLM_JulAug2015_Compton-Conley.pdf
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forbruker om en bestemt teknologisk løsning vil fungere best for hans eller hennes 
hørselsbehov? 
Dr. Spoors spørsmål avslører elefanten i rommet: Diskusjonen bør ikke handle om tilgang 
til høreapparat. Det bør handle om tilgang til hjelp (overs.anm.: løsninger) for å høre bedre. 
Dette er en viktig konseptuell forskjell, fordi behov for å høre bedre bør knyttes til 
informert teknologivalg. 
Behovsanalyse er en kompleks oppgave som involverer en helhetlig og systematisk 
vurdering av hver enkelt persons hørselsbehov i dagliglivet; hjemme, på arbeidsplassen, i 
skolen og sosialt. Fokusering utelukkende på høreapparattilgang (eller PSAP) er bare en 
punktløsning, og punktløsninger tar ikke hensyn til relaterte problemer, som samspillet 
mellom en persons hørselstap og livsstil, romakustikk, kognisjon, fingerferdighet, økonomi 
og en rekke andre faktorer. Nøkkelen er at de teknologisk gode løsningene ikke alltid er 
høreapparater, og dette er et sentralt punkt som FDA ser ut til å mangle når de stiller 
spørsmålet: "Hva er barrierene for tilgang til høreapparat?" 
Etter å ha jobbet med tusenvis av mennesker med hørselsbehov gjennom årene, kan jeg 
med sikkerhet si at den beste teknologiløsningen for hver person kan tas fra et bredt spekter 
av produkter. Det kan være høreapparater. Det kan være PSAP. Det kan være 
høreapparater (eller PSAP) som brukes sammen med høreapparatteknologi som en trådløs 
fjernmikrofon. Det kan også være høreapparater eller PSAP utstyrt med telespole og 
brukes med en teleslynge på et offentlig sted som foredragssal eller kino. Det kan også 
være utstyr som gir bedre tilgang til varslingslyder. 
Det er på tide å åpne markedet for innovasjon og omfavne alle teknologier som utvikles for 
å hjelpe folk til å høre bedre. Men la oss gjøre det på en gjennomsiktig måte som plasserer 
forbrukerbehovet foran og i sentrum. Hvis OTC-produkter er tillatt, bør de inkludere 
merking som forklarer hva de kan og hva de ikke kan brukes til. Hvert OTC-produkt skal 
ledsages av ytelsesstandarder, slik at forbrukerne enkelt kan sammenligne kvaliteten på ett 
produkt med et annet. Merking bør også gi forbrukerne råd om viktigheten av å få en 
audiologiskutredning. Mens noen mennesker kan finne ut hva de skal kjøpe på egen hånd, 
kan andre ha mer komplekse behov og kan kreve en veiledning fra en audiolog. Han/hun 
kan tilby inngående audiologisk behovsvurdering, verifisering og validering av «harde og 
myke» (technological and behavioral) løsninger for å møte unike hørselsbehov og 
livsstiler. 
Redaktørens notat: 
Uansett hva FDA bestemmer, vil Hearing Tracker (https://www.hearingtracker.com/)  
forplikte seg til å gi forbrukerne, og det audiologiske miljøet, kontinuerlig objektiv dekning 
av hele spekteret av tilgjengelige høreapparatteknologier. 
 

https://www.hearingtracker.com/
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Høreapparatstatistikken 2017 første kvartal – side  1(5) 
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Høreapparatstatistikken 2017 første kvartal – side 2(5) 



 
15 Høreapparatstatistikken 2017 første kvartal – side 3(5) 
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18 Høreapparatstatistikken 2017 første kvartal – side 4(5) 
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Høreapparatstatistikken 2017 første kvartal – side 5(5) 
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NASU - 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra vårmøtet 28. april 2017 kl. 10-15, Brynsveien 13, Oslo 

1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2016 (Steinar Birkeland, HLF) 
2. Konferansesamarbeid mellom NAS/NHS på folkehelsestatistikk  

(Roar Råken, HLF/NHS) 
3. HUNT 4 – status og forskningsplaner – orientering (Steinar Birkeland, HLF) 
4. Audiologikonferansen 2017 – orientering (Arne Vik, NTNU Audiologi) 
5. Faggruppen for tinnitus og nedsatt lydtoleranse – oppfølging av hørselssentralene (Steinar Birkeland, HLF) 
6. Aktuelle interessepolitiske saker (Merete Orholm, HLF): 

o Hjelpemiddelutvalget 
o Tolketjenester 
o Høreapparatområdet 
o Antimobbing 
o Hvert øre teller: HØT 2017 
o Erfaringskonferansen 2017 

7. NASU som konsensusorgan for norsk audiologi (Arne Vik, NTAF) 
8. EFAS-kongress 7.-10. juni 2017, Interlaken, Sveits – markedsføring i Norge (Arne Vik, NTAF) 
9. Landskonferanse for kommunale tjenester på hørselsområdet (Arne Vik, NTAF og Steinar Birkeland, HLF) 
10. Reserveapparat (Forskrift om anskaffelse av høreapparat) Kim, Audiografforbundet) 
11. Finansieringsordning for implanterbare høreapparat (Ingvild Ørpen, Audiologisk utvalg ØNH-foreningen) 
12. Beramming av NASUs høstmøte 2017 

 
1. Vedtak: Referat fra NASUs høstmøte 2016 Godkjent. 

2. Konferansesamarbeid mellom NAS/NHS på folkehelsestatistikk, Roar Råken, 
HLF/NHS 

HLF har formannskapet i NHS: Nordiska höreskadades samarbetskommité, som for tiden jobber svært aktivt opp mot 
Nordisk råd og Nordisk ministerråd i en rekke saker – bl.a. teksting. Påvirkningsarbeidet har alt resultert i at det nordiske 
ministerrådet har godkjent Velferdsutskottets forslag om en strategi for hørsel, å styrke hørselskompetanse overfor eldre 
lokalt, sikre felles nordisk statistikk («ta frem jamförbar statistik») innen hørsel og syn og arrangere en konferanse (jf. sak 2, 
NASUs høstmøte 2016). NHS jobber videre med dette, bl.a. med et møte på rådgivernivå i nordisk ministerråd i mai 2017 
med konferanse innen hørselsstatistikk på dagsorden. Det er ønskelig å legge arrangementet til Norge, og i den 
sammenheng naturlig å samarbeide med NASU. NHS kommer tilbake til NASU med egen sak på dette kommende høst. 
 
Vedtak: Tas til orientering. 

 

 
 

I disse dager er det 10 år siden NASU ble opprettet. Samarbeidsavtalen er datert 18. juni 2007 - 
Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg (NASU) – et samarbeid mellom fag- og brukermiljø. 
NASU ble opprettet etter sterkt påtrykk fra NTAF, for å få med alle organisasjonene på 
hørselsområdet, både fag- og brukerorganisasjoner. Den tidligere (og da sovende) 
sammenslutningen, Norske audiologiske profesjoner, ble samtidig nedlagt. Etter den tid har 
NASU hatt regelmessige vår- og høstmøter og utpeker nasjonal representant i EFAS (reisebrev 
fra EFAS i neste NL, 113), samt to ikke voterende nasjonale representanter.  
Formålet med NASU er, som det framgår av navnet, «…å styrke samhandlingen mellom de 
audiologiske organisasjonene og mellom disse og brukerorganisasjonene» og der igjennom 
«..finne felles forslag til løsninger på utfordringene innen hørselsfeltet.» NASU består av de 
ulike foreningenes/organisasjonenes ledere, med faste vararepresentanter. Øre-nese-hals legene 
er representert ved ØNH-foreningens audiologiske utvalg. 
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3. HUNT 4, Steinar Birkeland, HLF 
 

HUNT2, som nå ligger tyve år tilbake, utmerket seg med 51.574 deltakere, og har så langt resultert i 38 peer review-artikler. 
HUNT4, som har oppnådd fullfinansiering, foregår i 2017- 2019 og omfatter om lag 33.000 deltakere, hvorav det vil bli 
mulig å hente ut longitudinelle data på rundt 10.000 personer. HUNT4 vil genereres artikler på hørsel relatert til både aldring 
(øreinfeksjoner, fritidsstøy, livsstil m.m.) og yrkesdeltakelse (hjerte/kar, hørselstap, tinnitus m.m.). 

HUNT4 vil blant annet bidra med oppdaterte tall på forekomst og helsemessige konsekvenser av hørselshemming. Dette er 
det behov for blant annet på grunn av endringer i befolkningen. NAV publiserte i 2016 en behovsfremskriving innen 
hjelpemidler, hvor høreapparater utpekte seg særlig ved en forventet behovsvekst på to prosent årlig akkumulert til 65% i 
2013 (https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/brukarar-av-

hjelpemidler-i-%C3%A5ra-framover). Når det gjelder fordelingen på aldersgrupper opplyser forfatteren bak denne analysen i en 
Epost til HLF 27. oktober 2016 følgende om aldersfordelingen i dag og fremover: 

«Datagrunnlaget for saksmengde og tal på brukarar av høyreapparat  har blitt endra dei siste par åra, slik at antalet vi får ut 
ikkje kan samanliknast bakover i tid. Vi har  tal på brukarar for 

2010 og for 2015, der vi kan rekne prosentdel av samla antal brukarar  i ulike aldersgrupper.  Då får vi følgjande 
prosentvise aldersfordeling: 
Aldersgruppe   2010 2015  
0 – 19 år 0,6 1,4 
20 – 39 år 2,9 2,8 
40 – 59 år 15,9 15,5 
60 - 69 år 21,4 22,9 
70 – 79 år 27,8 28,5 
80 – 89 år 26,4 23,3 
90 år og over      5,1 5,7 

Det er relativt stabil aldersfordeling i denne perioden.  Befolkninga i gruppa 60-69 år har auka ein del i perioden, og andelen 
brukarar har auka litt også. I gruppa 80 – 89 år har befolkningstalet gått litt ned, og andelen av brukarane i denne gruppa går 
også litt ned. 
Andelen brukarar i yrkesaktiv alder har ikkje gått opp i perioden. Framover vil veksten i aldersgruppene 70 år og over føre 
med seg sterk vekst i talet på brukarar av høyreapparat.» 

En annen utfordring er at det er under rask utvikling hørselsteknologi som skaper muligheter og utfordringer for 
hørselssektoren, se for eksempel  (Red. anm.: ødelagt link fjernet, men se andre steder I NTAF-NL211-2012)  

Vedtak: Tas til orientering. 

4. Audiologiforskningskonferansen 2017 – orientering, Arne Vik, NTNU Audiologi 
 

NTNU Audiologi, HLF, SINTEF, St. Olavs hospital og Folkehelseinstituttet arrangerte Audiologiforskningskonferansen 
2017 som ble avviklet 27. april 2017 i Trondheim (http://www.ntnu.no/inb/audiologikonferansen ). Konferansen samlet et 
femtitalls deltakere, og ble gjennomført med en keynote speaker (Sarah Granberg, Örebro universitet: med fokus  

på WHOs ICF (Red. anm.: International Classification of Functioning) Core set for hearing loss + tre påfølgende økter med 5 
x 15 minutters presentasjoner som spente fra teknisk-medisinsk til psyko-sosialt innrettet forskning. Den store bredden i 
presentasjonene speilet i praksis innretningen på ICF, som det er et statlig implementeringsansvar for i Norge. Således er ICF 
gull verdt å anvende i norsk audiologisk forskning og utviklingsarbeid. Ved å gjøre audiologikonferansen til et fast årlig 
arrangement, er det mulig å bidra til dette ved utvikle og tilby en møteplass for å bygge nettverk og dele audiologisk 
forskning. Audiologikonferansen 2018 er alt berammet til 26. april 2018 med keynote speaker fra Folkehelsa om HUNT 4. 

Vedtak: Tas til orientering. 

5. Faggruppen for tinnitus, Steinar Birkeland, HLF 
Faggruppen for tinnitus og nedsatt lydtoleranse har fulgt NASUs anbefaling fra høstmøtet 2016 (Sak 7), om å jobbe opp mot 
hørselssentralene. Faggruppen skal i første omgang gå gjennom tinnitusrapporten fra 2005 og oppdatere den, for så å gå løs på 
de delene det er mulig å jobbe med for å fremme opplæring og oppfordre til tiltaksimplementering i helseforetakene. Det vil i 
dette arbeidet bli fokusert på blant annet optimal kunnskapsspredning og gode rutiner på hørselssentralene. 

Vedtak: Tas til orientering. 
Forts s. 27  

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/brukarar-av-hjelpemidler-i-%C3%A5ra-framover
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/brukarar-av-hjelpemidler-i-%C3%A5ra-framover
http://www.ntnu.no/inb/audiologikonferansen
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6. Aktuelle interessepolitiske saker, Merete Orholm, HLF 
Nærmere orientering v/ henvendelse til Steinar Birkeland 

 

Hjelpemiddelutvalget 

Vedtak: NASU slutter seg til HLFs innspill til høringen av Hjelpemiddelutvalgets 

rapport. HLFs innspill ettersendes. 
Tolketjenester 
Høreapparatområdet 
Antimobbing 
Hvert øre teller: HØT 2017 
Erfaringskonferansen 2017 

Vedtak: Tas til orientering. 

7. NASU som konsensusorgan for norsk audiologi, Arne Vik, NTAF 
 

Det finnes p.t. ikke et organ som er autoritativt innen fagområdet norsk audiologi. NASU kan fungere som et organ for 
konsensusanbefalinger innenfor det norske audiologiområdet i Norge, tilsvarende f.eks. SAME i Sverige, ASHA m.fl. i USA 
og BSA i Storbritannia. Fag- og brukermiljøer vil i så fall, gjennom sine medlemsforeninger i NASU, foreslå retningslinjer 
og anbefalinger, som sendes på høring til berørte instanser og endelig stadfestes av NASU. 

Vedtak: NASU oppfordrer de audiologiske fagmiljøene og 

brukerorganisasjonene, gjennom sine representanter i NASU, å melde inn forslag 

til nasjonale retningslinjer. Forslagene sendes ut på høring til alle 

relevante/interesserte instanser/personer før endelig behandling med deltakelse 

av eksperter og brukerorganisasjonenes representanter på fagområdet. 
 

8. EFAS-kongress 7.-10. juni 2017, Interlaken, Sveits, Arne Vik, TNAF 
 
EFAS skal ha nasjonale «bodies», og i Norge oppnevner NASU representant for Norge. EFAS har faglig sterke konferanser. 
Dog er det lite besøk fra Norge, sannsynligvis fordi de respektive profesjonene her til lands har «sine» innarbeidede faglige 
konferanser de besøker. Det er en medisinsk tyngde på EFAS sine konferanser, men norske leger er i liten grad inne i EFAS. 
EFAS sin hovedoppgave er å arrangere konferansene, dernest utdanningsfokus og fokus på screening (neonatal og 
skolebarn). 

Vedtak: Rapportering fra årets konferanse i Interlaken legges frem på NASUs 

høstmøte, hvor det også blir en diskusjon om den videre bruken av EFAS i 

NASU. 
9. Landskonferanse for kommunale tjenester på hørselsområdet, Arne Vik, NTAF og 

Steinar Birkeland, HLF 
 

HLF og NTNU Audiologi arrangerte 9. februar 2017 en rundebordskonferanse om samhandling på hørselsfeltet: Bedre tilbud 
til brukerne! Ved siden av å dokumentere erfaringer fra utførte, pågående og planlagte satsinger, identifiserte konferansen et 
behov for en større landsdekkende konferanse om kommunale tjenester på hørselsområdet. Det er naturlig å se dette som en 
integrert del av et pågående strategisamarbeid mellom NTNU, SINTEF, St.Olav og HLF. 

Rundebordsamlingen identifiserte fem temaer, hvorav de fire første anses å være relevante for en oppfølgende nasjonal 
konferanse: Praksis i kommunene – Brukermedvirkning –– Kompetanse – Det psykososiale området – Økonomiorganisering. 
En landskonferanse vil kunne ta det som kom frem på rundebordsamlingen opp i større omfang. Fokus vil være på tilbud til 
brukerne ute i kommunene, gjerne sett opp mot ICF Core set for hearing loss (se Sak 4). En slik konferanse må modnes, både 
på beskrivelse av temaer og strategisk/taktisk (for eksempel kan det muligens være lurt å inkludere syn, kognitiv svikt, demens, 
fall, død eller annet) samt på tiltakssiden. 
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Vedtak: HLF oversender dokumentasjon fra rundebordsamlingen Bedre tilbud til 

brukerne! til NASUs medlemsorganisasjoner. NASUs medlemsorganisasjoner 

drøfter grunnlaget for en nasjonal konferanse om kommunale tjenester på 

hørselsområdet og melder tilbake til NASUs høstmøte 2017. Saken tas opp igjen 

på NASUs høstmøte 2017. 

 
10. Reserveapparat (Forskrift om anskaffelse av høreapparat), Kim F. Haug, 

Audiografforbundet 
 

Reserveapparat er en rett som i dag gjelder yrkesaktive. Regelverket praktiseres ulikt. Generelt er det vanskelig å få dekket 
ekstra sett høreapparat. Audiografforbundet ønsker en endring i forskriften: 
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/10-7-bokstav-b-h%C3%B8reapparat-og-tinnitusmaskerer slik at det blir enklere å 
få ekstra sett høreapparater. Den statlige 2007-rapporten om høreapparatformidling tok opp dette med forslag om 
låneapparater, men dette er ikke blitt tatt til følge. 
 

Vedtak: NASU støtter endring av forskriften slik at personer som tilhører sårbare 

grupper, eksempelvis yrkesaktive og personer under utdanning, får rett til dobbelt 

sett høreapparater. 

 
11. Finansieringsordning for implementerbare høreapparat, Ingvild Ørpen, Audiologisk 

utvalg ØNH-foreningen 
 
Det skjer en så rivende teknologisk utvikling på implanteringsområdet at regelverket for finansiering ikke klarer å holde 
tritt. En særlig utfordring er at det er ulike budsjetter som belastes alt ettersom teknologien skal plasseres utenfor (NAV) 
eller innenfor (Sykehus) hodehuden. 
 

Vedtak: Regelverket holder ikke tritt med teknologiutviklingen. Regelverket bør 

endres slik at brukernes behov, og ikke finansieringsordningene, skal styre 

sykehusenes valg av teknologi. 

 
12. Beramming av NASUs høstmøte 2017 

Vedtak: 12. oktober 2017 kl. 10-15.  
 

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/10-7-bokstav-b-h%C3%B8reapparat-og-tinnitusmaskerer
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Bare noen få ord om: 
 at vi gratulerer SINTEF Akustikk v/Olav Kvaløy som fra Extrastiftelsen via HLF er 

tildelt midler (980.000) til prosjektet «Spill-Audiometri for førskolebarn» 
 at du husker vel passordet til medlemssidene http://n-t-a-f.org/Medlemssider.htm : 

Gordon (og klikk utenfor ruta!) og løsenordet til STAFs medlemssider  
http://www.s-t-a-f.org/medlemmar-2957067 HDA200 

 hvis du lurer på hva som rører seg på høreapparatområdet, og hvordan ny 
forbrukerteknologi kan komme til å påvirke vår hverdag, så les artiklene fra side 9 
som en teaser til høstens EU kurs 

 Neste nummer kommer med reisebrev fra EFAS og sak til NASU møte 

 
Fra NTAF NL nr. 47 juni 2000 

 

 

http://n-t-a-f.org/Medlemssider.htm
http://www.s-t-a-f.org/medlemmar-2957067%20HDA200
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NTAF - Styre   2016 → 2017  
   

Arne Vik,  leder   
Studieprogram for audiologi Tlf: A: 73559351 
NTNU-MH-INB - Tunga Mobil: 92203614 
70491 TRONDHEIM  arne.vik@ntnu.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  
Hornnesvn 20B. Tlf:  
 Mobil 90171504 
6800 FØRDE htabraha@gmail.com   
   
Kjell Grøndahl , styremedlem - 
annonseansvarlig  
Høresentralen Tlf: A: 55972686 
Haukeland Universitetssjukehus Mobil: 46824412 
N-5021 BERGEN. kjell.groendahl@helse-bergen.no 
   
Jon Øygarden,  styremedlem  
Studieprogram for audiologi Tlf: A:73559176 
NTNU-MH-INB - Tunga Mobil: 92613883 
70491 TRONDHEIM  jon.oygarden@ntnu.no 
   
Olav Kvaløy, 1. varamedlem  
SINTEF IKT - Akustikk Tlf: A:73592636 
 Mobil 98245170 
7465 Trondheim olav.kvaloy@sintef.no 
   
Marit Pedersen, 2. varamedlem   
Høresentralen, St. Olavs Hospital HF Tlf: A:72575408 
Postboks 3250 Sluppen Mobil: 91127498 
7006 Trondheim  marit.pedersen@stolav.no  
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