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NTAF 

Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 

 

Referat fra telefonstyremøte onsdag 07. mars 2017 
Til stede: Jon Ø, Fredrik L (ref), Marte M, Vinay, Marit P 

Forfall: Arne R, Olav K. 

 

SAKSLISTE  

1. Gjennomgang av referat styremøte 31. oktober og årsmøte 09. november. 

Referat godkjent. 

2. Styresaker behandlet på epost 

   a.   Annonseansvarlig – Fredrik har overtatt som annonseansvarlig 

   b.   Styremøte Tema hørsel -  Styremøte under «Tema Hørsel» ble droppet, men              

Jon og Fredrik sendes. 

3. Høstmøte på Rikshospitalet 

Datoene 5.-6. november ble foreslått for høstmøte på Rikshospitalet. Eventuelt 8.-9. 

november. Til bespisning ble det foreslått at alle kjøper seg lunsj i kantinen og at det legges 

opp til en felles middag på kvelden. Vinay skal tenke på hvem som bør inviteres. Andre 

detaljer rundt høstmøtet vil bli diskutert på et senere møte.   

(Marte melder 08.03 at rom først kan bestilles i juni) 

4. EU-17 (felleskurs) 9.-10.11.2017  

Det skal holdes et møte fredag 16.03 hvor Olav og Marte Kristine Lindseth skal delta. Det 

blir nok diskutert om de skal fortsette med det samme byrået. Olav fortsetter i 

programkomitéen for kontinuitet, resten er nye.   

5. Møtedatoer 2018 

Følgende datoer er foreløpig møteplan i 2018: 

  a. 13. juni 

  b. 12. september 

  c. 5. november, før årsmøtet.  

DTAS 2018, 5.-6. oktober 

Hvem som vil dra fra styret tas over epost.  

6. Newsletter (før påske, frist 15. mars) – og hjemmeside n-t-a-f.org  

Intet spesielt å melde.   

7. Eventuelt  

Det ble diskutert hvordan det står til med økonomien, da pengekassen har minket litt i det 

siste. Marte skal gå over regnskapet fra i fjor og finne en oversikt over hvordan 

pengebruken var fordelt. Det er muligens ikke et klart skille mellom penger brukt på reise 

og styrearbeid. Det er kanskje en god idé å bruke inntektene fra Newsletter til å bygge opp 

igjen økonomien, men det er også viktig å prioritere investeringsmidler. Dette vil bli videre 

diskutert på neste styremøte 

8. Orienteringssaker 

Ingen 

http://www.n-t-a-f.org/
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Claes Möller, Marie Öberg, Sarah Granberg, Mattias Lundekvam og Peter Nordqvist i 

paneldebatt. 

 

TeMA Hörsel, Örebro, 13-15 mars 2018, Fredrik Leine Lerø og Jon Øygarden, Del 1  

 

Hvert 3. år går Teknikerne, Medisinerne og Audionomene sammen og arrangerer kurs. 385 

deltagere + 68 utstillere fra 22 bedrifter var her i år, deriblant NTAF-styrets to utsendte 

spioner. Her refererer vi fra et lite utvalg av foredragene. 

Kathy Pichora-Fuller, Toronto Canada, Elderly who are forgetting to listen with their 

brains. For å understreke hjernens og samarbeidets viktighet foreslo hun at konferansen 

burde endre navn til TeAM Lyssna. Hun var opptatt av kommunikasjon og å benytte ICF i 

rehabiliteringsprosessen. Selv om vi med alderen blir tregere og mister en del input fra 

sansene trakk hun fram kompensatoriske tiltak i hjernen om hvordan vi kan bruke vår 

ervervede kunnskap bedre ved høy alder og refererte til Cabeza som beskrev endringer i 

hjernen som var positive ved høy alder: HAROLD, Hemispheric Asymmetry Reduction in 

Older Adults og PASA, Posterior-Anterior Shift with Aging. Hun hevdet at man kan se på 

aldringen som en slags auditiv nevropati, og at man ved testing av unge kan tilføre 

signalene noe jitter å få de til å fungere som eldre. Tester som hun nevnte i foredraget som 

nyttige og som hadde vært fine å ha på norsk var: WARRM (Smith et al, Ear&Hear, 2016, 

Development of the Word Auditory Recognition and Recall Measure: A Working Memory 

Test for Use in Rehabilitative Audiology.) og LISN-S. Hun var opptatt av sammenheng 

mellom hørsel vs. demens, fallulykker og bilulykker. Et spørsmål hun diskuterte var hvem 

skal teste kognisjon: audiografer eller nevropsykologer? 

Richard J. Smith, MD, PHD, director, Iowa Institute of Human Genetics, holdt 

åpningsdagens andre foredrag med tittelen We are governed by our genes. Han snakket 

om hvordan presisjonsmedisin brukes for å gi individet tilpasset behandling med grunnlag i 

den genetiske profil. Han beskrev en analytisk “pipeline” han og kollegaene følger på 

instituttet når de skal undersøke gen materiell for å gi et individ rett behandling. 

Forts. side 7  
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De har en stor database bestående av alle gen variasjonene de kjenner som forårsaker 

hørselstap, og søker gjennom denne etter å ha funnet hvilke gen varianter et individ 

besitter.  

Han fortalte videre om spennende forskning hvor de hadde gitt en mus midlertidig 

hørselstapt, og reversert utviklingen av hørselstap ved hjelp av genterapi.  

Satu Turunen-Taheri startet temaet Eldre og rehabilitering under første parallellsesjon 

med å presentere en studie om nytten ved rehabilitering. Studien omhandlet 4500 personer 

med et hørselstap på minst 70 dB på det beste øret, som rapporte om hvilken type 

behandling de fant mest nyttig. Funnene i studien viste til at rehabiliteringsformene med 

størst nytteverdi var behandling i grupper og med audiopedagoger. I tillegg fant de at det er 

mest kvinner som mottar behandling. Disse funnene var alle statistisk signifikant.  

Elin Karlsson presenterte deretter en studie som ville utforske koblingen mellom 

hørselstap og opplevd livskvalitet. Studien innebar et spørreskjema med 36 spørsmål om 

fysisk og psykisk helse. Til tross for at en trend i dataene antydet en sammenheng mellom 

høyere hørselstap og lavere livskvalitet var ikke funnene statistisk signifikante. 

Stefan Stenfelt, Linköping University, presenterte arbeid med å lage en modell for 

simulering av benledet høreapparat. På grunn av den komplekse geometrien involvert for et 

helt hode, tok de utgangspunkt i 8 del-geometrier bl.a cerebrospinalvæske, hjernen, indre 

øret, brusk og øyne. Den mekaniske impedansen for hver enkel komponent ble så brukt for 

å finne en estimert total mekanisk impedans.  

Simuleringer utført med modellen kan ikke forutse resultater for et spesifikt individ, men 

den kan brukes som et redskap for å forstå generelle karakteristikker for benledet 

lydoverføring.  

Christina Rigato snakket om hvordan de har forsket på ulike typer forankring for 

benforankrede høreapparat. Tre forskjellige varianter ble prøvd ut; A) Lite sirkulært plan 

forankret med én skrue, B) Stort sirkulært plan forankret med én skrue, C) avlangt 

rektangulært plan forankret med to skruer, en i hver ende. Hver av variantene ble skrudd på 

en hodeskalle, sammen med en transducer, og målinger ble gjennomført for å finne 

vibrasjonshastighet og lydoverføring. Målingene tydet på at variant A hadde høyere 

transmisjon, spesielt ved frekvenser over 1KHz, enn variant B. Variant B hadde jevnt over 

høyere transmisjonsmålinger enn C, men variant C kom best ut ved frekvenser mellom 5 til 

7 KHz. Men, målingene som ble gjort viste veldig høy grad av 

variabilitet. Kombinert med flere faktorer som ikke ble tatt 

hensyn til, bl.a transduser spesifikasjoner, hvor dypt variantene 

ble forankret og at testene ikke ble utført på levende pasienter, 

ville de ikke dra noen sikre beslutninger fra resultatene. 

Anders Jönsson hadde sykdomsforfall, men fikk vist fram 

foredraget Paradigmskifte för hörselrehabilitering? Han var 

svært opptatt at vi står på og formidler nødvendigheten av 

hørselsrehabilitering i alle fora. Figuren her fra Lancet i 2017 

som viser at hørselstap er den viktigste enkelte risikofaktoren 

som vi kan gjøre noe med for å minke sjansen for demens ble 

vist av mange av foredragsholderne på konferansen. Anders 

viste til at i en 78 sider lang artikkel om demens i Lancet 2016 

ble hørsel ikke omtalt! Men etter proaktivt arbeid fra flere 

fagpersoner kom artikkelen året etter på 62 sider med dette 

bildet og 70 treff på hørsel. ……………….. forts i neste NL 
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Nye teknologiske gjennombrudd 
 

Mange av oss som har vandret litt i eller lest litt fra det 

europeiske audiologimiljøet kjenner navnet Birger 

Kollmeier (gjerne med dr. dr. foran). Han er en krumtapp i 

audiologimiljøet i Tyskland og i tilknytning til Oldenburg 

Universitet har han bygget opp Das Haus des Hören, og 

HörTech smeltedigler for teknisk audiologi og akustikk. I 

tillegg til at han er en sentral person i utdanning (også i EFAS) har han nå loset i land et stort 

felles prosjekt om modellbaserte hjelpemidler, i et samarbeid mellom universitets- og 

industrimiljø. Dokumentasjon fra prosjektet skal nå snart foreligge i form av en rekke 

fagfellevurderte artikler i et supplement til IJA (International Journal of Audiology). Dette 

forordet kom i IJA 2018; Early Online: 1–2. Newsletterredaktøren fant det så interessant at han ga 

seg i kast med å oversette det, siden utgangspunktet språklig var nokså tungt. (Tung tysk oversatt 

til engelsk, med resulterende lange og kompliserte setninger). Derfor har jeg et håp om at i hvert 

fall informasjon på overordnet nivå, om hva som foregår på området avansert høreapparatteknikk, 

på denne måten kan nå et bredere publikum: 

 

“Was lange währt wird endlich gut”. Dette tyske ordtaket kan gjelde for prosjektet "Modellbaserte 

hørselshjelpemidler" som har vært langvarig, men som har endt godt. Prosjektet (2012 - 2016) er 

utført i fellesskap av universitetene i Oldenburg, Giessen og Köln, kompetansesenteret HörTech 

(Oldenburg) og selskapene Audifon og Sivantos, og støttet av det tyske departementet for 

forskning og teknologi (BMBF). 

 

Hensikten med dette supplementet til IJA, er å samle de viktigste resultatene av dette 

banebrytende prosjektet; en omfattende samling av fagfellevurderte vitenskapelige artikler. 

Artiklene tar for seg de grunnleggende konseptene som ligger til grunn for modellbaserte 

høreapparater. Videre belyses de tekniske og psykoakustiske forhold som inngår i tilnærmingen. 

Endelig diskuteres resultatene der hørselshemmede lyttere evaluerer apparatene i en rekke 

komplekse testmiljøer. Et annet tysk ordsprog: "Das Bessere ist der Feind des Guten" (det beste er 

det godes fiende) indikerer at umiddelbar publisering av alle resultater ble avbrutt, ikke bare av 

oppfølgingsforsøk, men av mer sofistikerte algoritmer og en bredere forskningsstrategi. Disse 

forsøkene er presentert med ytterligere artikler i dette nummeret (som er mindre relatert til det 

fruktbare BMBF fellesprosjektet), men med enda "bedre" videreutviklinger: 

 

 For det første tildelte den tyske presidenten Joachim Gauck sin 2012-pris for teknologi og 

innovasjon til et prosjektteam fra Universität Oldenburg og Siemens/Sivantos (Birger 

Kollmeier, Volker Hohmann, Torsten Niederdränk) for deres arbeid med binaurale 

høreapparater. Dermed var det nok en grunn til å inkludere binaurale høreapparatalgoritmer og 

deres validering i komplekse ekte eller virtuelle akustiske miljøer i dette supplementet 

 

 For det andre mottok Universität Oldenburg (sammen med Hannover Medical School og 

Leibniz Universität Hannover) den prestisjetunge “Cluster of excellence” tildelingen 

"Hearing4All" i 2012, det vil si en av de 43 klyngetilskuddene på tvers av alle tyske 

universiteter og alle forskningstema innenfor tyske ekspertinitiativ. Det er unødvendig å si at de 

nye temaene og ideene som sprang ut  fra Cluster of Excellence, fordret en endring av 

forskningsmetoden og en gjenfortolkning av noen av resultatene, som derfor også er inkludert i 

dette supplementet! 

 

Og endelig er det her - værsågod og les selv                                                            Forts. s.11 
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Mine medarbeidere og jeg er stolte over å presentere i alt 13 forskningsartikler som - i hvert fall 

etter min mening - angir et paradigmeskift i rehabiliterende audiologi: Fra et empirisk erfarings- 

og autoritetsbasert felt som kjemper med tekniske begrensninger fram mot en forsknings- og 

modellbasert vitenskap. Heldigvis gjenstår bare små tekniske begrensninger. Simuleringer av 

høreapparat og virtuelle virkelighetsmiljøer hjelper oss med å teste hørselsløsninger i laboratoriet 

for framtiden, også de som ennå ikke er kommersielt tilgjengelige produkter. Selv om en slik 

modellbasert tilnærming har sine begrensninger så snart virkelige pasienter og virkelighetens 

kompleksitet blir involvert (som rettmessig påpekt av Earl Johnson i hans forord), har de anvendte 

modellene fordelen av å sammenfatte all empirisk kunnskap og vår nåværende forståelse om 

akustikk, fysiologi og auditiv oppfatning i et håndterbart system. Derved gir de audiologen og 

pasienten den mest avanserte bakgrunnskunnskapen som høreapparatet og brukeren kan dra nytte 

av. 

 

For å sette scenen til problemområdet, gir Kollmeier og Kießlings oversiktsartikkel leseren all 

relevant systemkunnskap om nåværende virkelige og laboratoriebaserte hørselshjelpemidler som 

er anvendt i fortsettelsen. 

 

I. Avansert forsterkning, dynamisk komprimering og støyreduksjon for mono høreapparater, 

konsentrerer seg om den viktigste grunnleggende høreapparatfunksjonen, det vil si en passende 

forsterkning av lyd som en funksjon av dens intensitet, spektralinnhold og tilsynelatende retning 

av dens forekomst. Den første artikkelen, av Ernst et al., foreslår og validerer et modellbasert 

dynamisk kompresjonsprogram som har vært en sentral komponent i det opprinnelige prosjektet: 

Bare de lydkomponentene som tilhører respektive frekvenskanal som en kjerneeksitasjon skal 

forsterkes (og komprimeres tilsvarende) før de presenteres for brukeren. Sidebåndseksitasjonen 

derimot, som framkalles av sterke spektrale topper fra tilstøtende frekvenser som lekker inn i den 

respektive frekvenskanalen, bør åpenbart ignoreres ved beregning av den frekvensspesifikke 

forsterkningen. Denne modellbaserte planen, noen ganger med kallenavnet "mp3 for høreapparat", 

spiller også en viktig rolle i de etterfølgende artiklene: Kortlang et al. evaluerer ordningen i 

kombinasjon med en enkanals støyreduksjonsstrategi. Huber et al. sammenligner den med andre 

algoritmer gjennom utvidet evaluering av ordningen innenfor rammen av oppfattet lydkvalitet og 

dens prediksjon. Kvaliteten på akustiske inntrykket er også sentralt i artikkelen til Denk et al. som 

har som målsetting et akustisk "gjennomsiktig" høreapparat som skal gi den enkelte brukeren en 

akustisk følelse så tett som mulig nær inntrykket fra det åpne øret - bortsett da fra den generelle 

forsterkningen, selvsagt! 

 

II. Avanserte binaurale høreapparatfunksjoner  

framhever det spesielle forskningsfokuset på binaurale høreapparat og deres evaluering ved å 

presentere to artikler med en potensiell stor innvirkning på måten høreapparater vil fungere i 

framtiden: Ewert og Oetting beskriver hvordan loudness-summering binauralt og over 

frekvensområder hos noen hørselshemmede lyttere, spesielt på høye nivåer, er helt forskjellig fra 

det som er forventet og fra noen av de nåværende lydmodellene. Dette vil i framtiden kreve 

spesielle binaurale dynamiske kompresjons- og lydstyrkekompensasjonsordninger. Videre 

utforsker artikkelen til Taillez et al. den potensielle anvendelsen av binauralt opplevd virkelighet 

for høreapparatbrukere, det vil si den potensielle fordelen av virtuelt å øke brukerens 

hodestørrelse ved å forstørre de interaurale forskjellene og dermed forbedre binaural og romlig 

oppfatning. 

 

III. Avansert evaluering av høreapparater  

inneholder seks artikler som ser på nye teknikker som tar oss fra den klassiske prøve- og feile- 

høreapparattilpassingen i et stille audiometrirom, - til en ny æra av individuelt tilpassede 

høreapparater som skal testes i virtuelle, individuelt tilpassede komplekse lyttemiljøer ved bruk av
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avanserte, individuelt skreddersydde psykometriske metoder med høy grad av egenstyring. 

Artikkelen til Völker et al. evaluerer en metode for samtidig å skalere den opplevde kvaliteten på 

flere stimuli/høreapparatinnstillinger i forhold til hverandre på et grafisk brukergrensesnitt. 

Rählmann et al. har vurdert høreapparatalgoritmer i et bredt spekter av evalueringsmål med sikte 

på å vurdere den relative innflytelsen fra ulike individuelle faktorer og deres interaksjon med 

høreapparatets egenskaper. Mens evalueringsmetodene fram til nå, har brukt virkelige situasjoner 

eller hodetelefoninnspillinger, viser artikkelen til Grimm et al. demonstrasjoner og tester av 

virtuelle akustiske evalueringsscenarier i et høyttaleroppsett, for å produsere tilfeldige lydfelt i 

laboratoriet rundt pasientens hode. For å fullføre evalueringsmetodene i slike komplekse virtuelle 

og virkelige miljøer, foreslår Meis et al. (og tester ut), et spørreskjema skreddersydd mot 

lydpreferanser og hørselsvaner. En noe annerledes, men svært omfattende evalueringsmetode er 

gitt av Jürgens et al. som vurderer BioAid, en programvare for høreapparatsimulering 

implementert på iPhone, som inkluderer en slags modellbasert lydbehandling. Endelig et blikk inn 

i framtiden, ved å kombinere subjektive høreapparatevalueringer med en modellbasert estimering 

av de enkelte pasientkarakteristika (Völker et al .): Tanken er ikke bare å presentere det mest 

relevante settet av stimuli og høreapparatinnstillinger til den enkelte pasient innenfor den 

begrensede mengden av målingstid, men samtidig estimere pasientens personlige 

trekk/preferanser, under antagelsen om at denne kunnskapen vil bidra til å finne den neste "beste 

gjetning" av de foretrukne høreapparatinnstillingene for pasienten. 

 

Sammenfattet oppsummerer denne utgaven store framskritt i høreapparatutvikling under 

overgangen fra teknologibegrenset og ekspertstyrt tilpassing av konvensjonelle høreapparater mot 

bruker-sentrert design og brukerstyrte tilpasningsprosesser for (virtuelle) høreapparater. Denne 

overgangen drar nytte av generisk teknologi  og tilgjengeligheten til smarte systemer, 

smarttelefoner og den forandrede oppfatningen av hvordan man håndterer komplekse tekniske 

systemer for framtidige generasjoner av høreapparatbrukere. De vil forvente at et høreapparat 

fungerer som en smarttelefon med brukervennlige kontrollfunksjoner og bruker-sentrert 

grensesnitt. Den nyeste tilgjengelige teknologien er innebygd i maskinvaren, og de nyeste 

resultatene fra grunnleggende og anvendt hørselsforskning innlemmet i programvaren. Derfor kan 

dette supplementet være en veiledning for framtidige nye teknologier som skal brukes til 

høreapparater innen de neste 5-10 årene - akkurat etter målene for prosjektet "Modellbaserte 

høreapparater"! Dette imøtekommer den generelle motivasjonen til bevilgningen fra det tyske 

forskningsdepartementet for å fremme høreapparater, fagpersoner bak dem, og gir teknologien en 

bærekraftig push. 

 

Flere institusjoner og personer bør takkes, uten hvem dette supplementet aldri ville ha blitt 

realisert. En stor takk for finansiell støtte fra det tyske forskningsdepartementet (BMBF), den 

tyske forskningsstiftelsen (DFG) og den institusjonelle støtten fra universitetene i Oldenburg, 

Giessen, Köln samt fra de bidragende selskapene HörTech, Sivantos og Audifon! Takk til 

Sivantos for økonomisk støtte til utgivelsen av dette supplementet. En stor takk går til 

International Journal of Audiology, og spesielt til Earl Johnson for mesteparten av det 

redaksjonelle arbeidet, samt til Ross Roeser og Jacky Clark for en god jobb med å støtte 

forfatterne og vise allehånde tålmodighet som de trengte for å virkeliggjøre en "god ting"! Til slutt 

vil jeg takke alle forsøkspersoner, alle samarbeidspartnere og alle kolleger for alt det flotte 

arbeidet som ble utført, og alt det morsomme vi opplevde med dette problemområdet. Sist men 

ikke minst, jeg vil gjerne takke, kjære leser, for din interesse for dette fascinerende arbeidet: 

værsågod og les selv! 
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Høreapparatstatistikken hele 2017 – side 1(5) 



  

14 

  

Høreapparatstatistikken hele 2017 – side 2(6) 
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Høreapparatstatistikken hele 2017 – side 3(6) 
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Høreapparatstatistikken hele 2017 – side 4(6) 
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Se statistikken på NTAFs hjemmesider:  

http://n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm  

Høreapparatstatistikken hele 2017 – side 5(6) 

http://n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm
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Høreapparatstatistikken hele 2017 – side 6(6) 
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Statistikk på litt av hvert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2017 
Rapportert av 
leverandørene 

Rapportert av 
leverandørene 

NAVs 
regnskap 

 
kr eks. mva kr inkl. mva kr inkl. mva 

Høreapparater 419 591 940 524 489 925 594 645 414 

Tinnitusmaskerere 5 476 056 6 845 070 3 944 

Sum HA + TM 425 067 996 531 334 995 594 649 358 

Reparasjoner 27 443 174 34 303 968 76 780 321 

Proprietære propper 6 022 135 7 527 669 
 Generiske propper 9 798 767 12 248 459 
 Tilbehør 62 539 971 78 174 964   

Sum leverandørrelatert 530 872 043 663 590 054 671 429 680 

Forsikring og lagerhold 
  

106 492 

Ved manglende stønadsrett 
  

296 505 

Sum hele høreapparatområdet     671 832 677 
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Folkehelseutfordringer på hørselsområdet 

Reisebrev fra Marte Myhrum  
 

.. var tittel på miniseminaret som ble arrangert på Audiografutdanninga den 8. november. 

Gjesteforeleser var Brian Taylor som pga sykdom presenterte via Skype. Hans forelesning 

hadde tittelen Interventional audiology and outpatients. Med Interventional Audiology 

menes en mer direkte involvering i mennesker som har hørselsvansker (objektivt målt eller 

selvrapportert). I Interventional audiology tar man tak i hørselstapet i en bredere kontekst, i 

stedet for å hjelpe eller behandle hørselstapet med bare en teknisk løsning.  For eksempel 

kan det å mestre/behandle hørselsvanske virke inn på annen behandling i helsevesenet. 

Brian Taylor spår at det blir store forandringer framover, i hvordan man kommer til å 

behandle hørselsproblemer. Som i alle andre felt, vil det også innenfor hørsel blir mer og 

mer brukerstyrt. Og det vil måtte påvirke leveransen av hørselshjelp. Noen av årsakene til 

at det kommer til å bli store forandringer er:   

 Vi har en befolkning som i snitt blir eldre og eldre. Økende mengde mennesker som 

trenger hjelp med hørsel.  

 Den nye generasjonen eldre er vokst opp med reklame og er vant til å selges 

produkter.  

 Det er en generasjon som er vant til å la seg underholde og som vil bruke minst 

mulig tid på andre ting.  De er selvhjulpne og kravstore. 

 Den nye generasjonen eldre søker nye løsninger og stiller spørsmålstegn ved 

etablerte systemer og autoriteter. Et eksempel på et produkt som har gjennomgått en 

tilsvarende prosess, er lesebriller som ble sluppet på markedet som en over-disk-

vare. Dette skjedde fordi brukerne krevde lettere tilgang til å kunne skaffe seg 

lesebriller.  

Gjennom Interventional audiology ønsker man å promotere en sunn livsstil og forbedre 

helse generelt. I mange tilfeller vil det bety at vi må endre hvordan vi tenker om 

pasientbehandling og det er nøvendig å se på pasientbehandlingen fra ståstedet til flere 

profesjoner. Vi må se på ulike måter å tilby service innenfor hørselsområdet.   

Brian Taylor presenterte pyramiden «The unmet need» for hørselshemmede: 

 

Pyramiden viser fra toppen av at 5% av 

befolkningen (US) har alvorlig hørselstap, og av 

denne gruppen har 70% høreapparat eller cochlea 

implantat. I gruppen med moderat til alvorlig 

hørselstap, som utgjør 20% av befolkningen, så 

har bare halvparten hjelpemiddel i form av 

høreapparat/CI.  Det hadde vært morsomt å se 

tilsvarende pyramide for norsk populasjon  

  

Andre som bidro til et fint miniseminar var Bo 

Engdahl fra Folkehelseinstituttet. Han redegjorde 

for neste innsamling av data i Nord-Trøndelag Longitudinal Hearing Study (HUNT). 

Steinar Birkeland, fagsjef prosjekt i HLF, snakket om Morgendagens hørselsomsorg. 

Audiografutdanningens egen Vinay Nagaraj presenterte utfordringer i utdanning og 

forskning. Det var et nyttig og effektivt seminar   
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Bare noen få ord om: 
 at NTAF har fått nytt styre (november i fjor), se neste side, og har avholdt sitt første 

styremøte, se side 3 – Men med NTAF Newsletter er det meste som før…  

 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 

 Hørselssentralen i Arendal som har feiret 50-års jubileum siden sist. 

Reportasje i Arendals Tidende 14. februar - Vi gratulerer! 

https://arendalstidende.no/nyheter/lydhor-halvt-arhundre/  

 Et prosjekt «Hvordan forbedre lyd- og hørselsmiljø i undervisningsbygg» ledet fra 

Universell Utforming (http://universellutforming.org/) med HLF, Brekke og Strand 

akustikk og NTNU audiologi som samarbeidspartnere, har fått innvilget 660.000 i 

prosjektstøtte fra Deltasenteret, Bufdir https://www.bufdir.no/uu/  

 At HLF inviterer til presentasjon av HUNT4 og hørselsdelen i et dagsseminar i 

Verdal/Levanger 12 april. Prominent gjest fra Sveits er dr Shelly Chadha,  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/about/whos_who/chadha/en/  

som er den som har ansvaret i WHO for arbeidet inn mot hørsel og hørselshemming. 

Kontakt Merete Orholm Merete.Orholm@hlf.no HLF for info og deltakelse 

 at den landsdekkende audiologiforskningskonferansen ved NTNU i år blir arrangert i 

Kunnskapssenteret, som tidligere annonsert, 26. april. For informasjon og påmelding 

se https://www.ntnu.no/inb/audiologikonferansen 

    

 

Fra NTAF NL nr. 50 mai 2001 

  

http://n-t-a-f.org/Medlemssider.htm
http://www.s-t-a-f.org/medlemmar-2957067%20HDA200
https://arendalstidende.no/nyheter/lydhor-halvt-arhundre/
http://universellutforming.org/
https://www.bufdir.no/uu/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/about/whos_who/chadha/en/
mailto:Merete.Orholm@hlf.no
https://www.ntnu.no/inb/audiologikonferansen
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NTAF - Styre   2017 → 2018  

   

Jon Øygarden,  leder   

Studieprogram for audiologi Tlf: A:73559176 

NTNU-MH-INB - Tunga Mobil: 92613883 

70491 TRONDHEIM  jon.oygarden@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 

   

Arne Rødvik, sekretær  
Oslo universitetssjukehus 
ØNH-avd/CI-eininga Tlf: A: 22859107 

Pb 4950 Nydalen Mobil 97972529 

0424 OSLO a.k.rodvik@isp.uio.no   

   

Vinay Svarnalatha Nagaraj  , styremedlem  

Studieprogram for audiologi Tlf: A: 55972686 

NTNU-MH-INB - Tunga Mobil: 46824412 

70491 TRONDHEIM kjell.groendahl@helse-bergen.no 

   

Fredrik Leine Lerø  styremedlem  
Helse Bergen HF 
Medisinsk teknisk avdeling Tlf:  

Postboks 1400 Mobil: 46854648 

N-5021 BERGEN.  fredrik.lero@gmail.com 

   

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  

   

NTAF - Newsletter  Redaktør:  Arne Vik 

mailto:jon.oygarden@ntnu.no
mailto:marit.pedersen@stolav.no
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