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STØTTE MEDLEMMER
Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for
det økonomiske bidraget som støttemedlemmene
har gitt til driften av foreningen.
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Referat fra telefonstyremøte onsdag 13.juni 2018
Til stades: Jon Ø, Fredrik L, Marte M, Vinay, Marit P, Arne R (ref)
Forfall: Olav K

SAKLISTE
1. Gjennomgang av referat styremøte 7. mars
Referatet vart godkjent
2. Styresaker behandlet på epost
a. NAS Årsmøte, Island, 7. juni 2018
NTAF sender Marte Kristine Lindseth som er deltager på NAS
b. Søknad om reisestøtte, Arne K. Rødvik til 34th World congress of
audiology, Cape Town, Sør-Afrika, 28.–31. oktober 2018
Innvilget 50 % støtte dvs. 10000 kr. Referat forventes til Newsletter.
c. Representant HLFs landsmøte Sundvollen 22.-24. juni 2018
Arne Vik ønsket å delta, og styret har støttet det.
3. DTAS 5.-6. oktober: Hvem reiser? (Jon)
Styret sender to representantar. Marit og Fredrik kan kanskje reise (ikkje avklart
enno). Jon reiser viss ikkje andre kan.
4. RETHOS - Utvikling av nasjonale retningslinjer for audiografutdanningen
(Jon)
Jon etterlyste innspel frå styret. Han erklærte seg sjølv som inhabil pga. nærleiken til
audiografutdanninga. Vinay som sit i prosjektgruppa, orienterte om prosessen.
Styret meiner det er vanskeleg for dei å komme med innspel her. Fredrik skal be
audiografmedlemmane i NTAF om å komme med innspel til styret, som så kan ta
det vidare.
5. EU-17 (felleskurs) 9.-10.11.2017 (Olav)
Pga. at Olav ikkje var med på telefonmøtet i dag, må vi ta igjen dette punktet.
Merk: Punktet gjeld EU-19, ikkje EU-17 som står i overskrifta.
6. Høstmøte på Rikshospitalet, program – hvem gjør hva?
Mandag 05.11.2018, 12:00-17:00, Rom:Rikshospitalet B: Grønt Aud 1
Tirsdag, 06.11.2018, 08:00-14:00, Rom:Rikshospitalet B: Seminarrom 3 B1.1017
a. Innspel frå Fredrik om å invitere til innlegg om pupillometri.
Arne spør aktuelle.
b. Innspel frå Marte om å diskutere ny nasjonal høyrselsdatabase. Marit spør
initiativtakar Tone Stokkereit Mattsson om å komme og orientere om
prosjektet.
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Innkalling vil bli sendt i neste nr av Newsletter (medio juni).
7. Innspill fra Arne Vik vedr. referat NASU vårmøte (vedlagt)
Sak 11 i NASU-referat: Jon følgjer opp
Sak 12: Arne V held fram som norsk representant i EFAS, godkjent av styret
Sak 14: Arne V og Georg T held fram, godkjent av styret
8. Problemstilling fra Arne R
Arne R byrjar prosess med å kartleggje nosituasjonen innan teknisk audiologi i
Noreg. Dette kan bli utgangspunkt for å starte ny referansegruppe. Diskutere på
årsmøtet.
9. Økonomi NTAF – reisestøtte etc? (Marte – økonomioversikt)
Marte hadde sendt økonomioversikt i forkant av møtet.
Ei årsak til dårlegare økonomi kan vere lågare annonseinntekter pga. samanslåingar
av firma (Fredrik).
Dyrt å arrangere styremøte på STAF (Marte). Det bør vurderast å arrangere
styremøte på DTAS (Jon). Dette blir billigare. Avklare på epost kor mange frå styret
som kan delta. Bør ha minst 5.
Det bør vurderast fortløpande om NTAF skal finansiere deltaking i
standardiseringsarbeid (Jon).
Vurdering av kontingentsatsar fast årsmøtesak.
10.Newsletter (før sommeren, frist 1. juni) – og hjemmeside n-t-a-f.org
Ikkje diskutert
11.Eventuelt
Ingen saker
12.Orienteringssaker
Ingen saker
Neste styremøte: 12. september
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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 2
Anu Sharma, Boulder USA, Children listen with their brains. Hun var dessverre ikke
tilstede, men foredraget fungerte greit over video. Hun viste hvordan med kortikale
responser kan følge med på modningen på bar etter HA og CI tilpassing. Hvis man ikke så
bedring etter litt tid med HA, så anbefalte man CI og kunne da ofte se normalisering. Hun
visste også målinger av kryssmodalitet, hvordan visuelle og somatosensoriske stimuli
kunne aktivere og fortrenge auditive stimuli i hørselsområdene i hjernebarken. På CI-barn
hadde de funnet sammenheng mellom barn med god taleforståelse hvor denne kryss
modaliteten skjedde i mindre grad enn for barn med dårlig taleforståelse. Hun mente at
resultat av slike målinger kunne benytte i rehabiliteringen for å velge mellom hvilke terapi
barnet skulle ha. Taleorientert på de uten kryssmodalitet mens gruppen med kryssmodalitet
kunne ha tegn i tillegg.
De hadde også en gruppe med ensidig døve barn med CI. Her hadde de undersøkt hvordan
CI-lyden var sammenlignet med lyden på det hørende øret. Det var ikke slike
robotlignende lyder som var forventet. Men lignet mer på lyden gjennom en vegg med
frekvensområdet 200-1000 Hz, og etter mer tid med implantatet ble det enda mer likt
naturlig lyd.
Selv med små hørselstap så de tidlig kryssmodalitet hvor andre sansestimuli invaderte
hørselsområder i hjernen, men de hadde målinger av at dette kunne reverseres ved bruk av
HA. Hun fremhevet viktigheten av:
• Hørselsscreening av voksne
• Tidlig tilpassing av HA
• God tilpassing med kontroll på hørbarheten av lydene
Hun fikk spørsmål om nytte av CI på de med auditiv nevropati. Hun sa at kortikale
målinger viste at de kunne deles i 3 kategorier, normale latenstider, forsinkede latenstider
og manglende respons. Men alle gruppene fikk en forbedring med CI.
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Elaine Ng, Oticon snakket om den skjulte kognitive belastningen mennesker med
hørselstap er utsatt for, spesielt under støyfylte omgivelser. Under høye støyforhold blir
anstrengelsen for vedkommende høy, noe som fører til kognitiv utmattelse i mye større
grad enn for mennesker med normal høreevne. Videre snakket hun om utfordringene ved
god støyreduksjon for høreapparat. Støykansellerende hodetelefoner man kan kjøpe på
Elkjøp fungerer veldig bra fordi all lyd som kommer utenfra er uønsket støy, i motsetning
til høreapparater hvor det er vanskelig å skille mellom hva som er støy og hva som er
signalet man ønsker å forsterke. Resten av tiden bevilget hun til å snakke om
“pupillometry”. Pupillometry er avlesning av pupillens størrelse, og brukes mye i forskning
som et mål på kognitiv anstrengelse. Det er nemlig vist det er en sammenheng mellom
anstrengelse og pupillens størrelse. Jo mer man anstrenger seg, desto større blir pupillen.
Ng forklarte hvordan pupillometry ble brukt sammen med en “memory recall test”, hvor
deltakerne ble bedt om å huske siste ord i en setning som ble avspilt under varierende støy
mens det ble gjort målinger av pupillene. Dette ble gjort med og uten støyreduserende
høreapparat. Forsøkene viste at anstrengelsen ble større jo mer støy som var til stede i
avspillingene, frem til et punkt hvor støyen blie så forstyrrende at deltakerne gir opp og
slutter å anstrenge seg. Det mest interessante funnet var at ved bruk av støyreduserende
høreapparat ville deltakerne gi opp senere, altså ved lavere signal til støy forhold.
Da Wet Swanepoel, PhD, University of Pretoria, innledet foredraget med å definere
hørselstap som en global epidemi, da det er anslått at 900 millioner mennesker vil ha et
hørselstap innen år 2050. Han fortalte om de store utfordringene knyttet til dette i Afrika.
Det lever veldig mange mennesker med hørselstap uten å vite at det finnes mulighet for
hjelp, og antallet audiografer per innbygger er ufattelig lavt.
Noe som også kan kalles en global epidemi er det utrolige omfanget av mennesker som
eier en smarttelefon. Med Swanepoel i spissen har “hearX group” utviklet “hearScreen”, en
smarttelefon applikasjon som ufaglærte kan bruke for å utføre screening av barn.
Applikasjonen er veldig automatisert, da operatøren kun behøver å registrere respons. Et
antall mennesker har blitt ansatt av gruppen for å dra rundt i byer og utføre
hørselsscreening av barn ved å bruke applikasjonen. Om et hørselstap blir avdekket får
barnets foreldre tekstmelding med informasjon av hva dette innebærer, og blir referert til
nærmeste klinikk.
Han snakket videre om å bruke smarttelefonen til fjerndiagnosering av øresykdommer. De
har utviklet et smarttelefon otoskop og sender bilder til leger for å få en diagnose. De har
også tatt i bruk datasyn teknikker for å automatisere diagnostikken. Ved å ta i bruk
maskinlæring har systemet deres nå 87% diagnostiseringspresisjon. De jobber nå med å ta i
bruk et dypt nevralt nettverk for å få dette opp til 90%.
Det siste Swanepoel snakket om var en applikasjon kalt “HearZa”. Formålet med
applikasjonen er at folk skal finne sin “hørsel status” for å skape offentlig bevissthet rundt
hørselstap. Kjendiser i Afrika har gjennom reklamer vært med på å promotere redskapet.
Applikasjonen tilbyr en enkel audiometritest, og resultatet kan deles i sosiale medier om
brukeren ønsker dette. Man blir årlig påminnet om å ta testen, og om resultatet av testen
indikerer et hørselstap vil man bli informert om hva man bør gjøre, derav anbefale
brukeren å ta kontakt med en audiograf.
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Thomas Lunner, adjunct professor, Linköping universitet, holdt konferansens siste
presentasjon med tittelen, Hearing aids state of the art 2018. Han innledet med å snakke
om hvilke aspekter ved dagens høreapparatteknologi som var bra og hva som fortsatt
trenger forbedring. Filterbanker og anti-feedback teknologier trakk han frem som gode,
mens støyreduksjon fortsatt har stort forbedringspotensial. Han snakket om bruken av
pupillometry og kombinasjonen av dette med støyfylte taleaudiometri “minne tester”, som
en viktig del av forskningen på gode støyreduserende høreapparatteknologier. Til slutt
snakket han om en veldig spennende teknologi han mente ville komme i fremtiden, nemlig
kognitivt kontrollerte høreapparat. En av utfordringene med støyreduserende høreapparat
er å vite hva som er støy og hva som er signalet man vil forsterke. Mennesket har
egenskapen til å kognitivt filtrere vekk støy fra signalet man vil høre på, som beskrevet av
cocktailparty-effekten. Ved å bruke EEG har forskere klart å identifisere filtreringen
hjernen utfører, og bruke denne informasjonen til å velge ut hvilket signal høreapparatet
skal forsterke. En av de mange utfordringene denne teknologien må takle er hvordan
hjernesignalet skal bli avlest uten å måtte vandre rundt med en EEG hette. Et forslag er å
plassere avlesningssensorene inne i øregangen, som en del av høreapparatet, da
hørselsnerven kan vise seg å være ypperlig til å skaffe denne informasjonen.

NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Føste annonsering og invitasjon til innlegg
Opplegg som tidligere år med felles middag på kinarestaurant på foreningens bekostning
mandag kveld

Høstmøte på Rikshospitalet
Mandag 05.11.2018, 12:00-17:00, Rom:Rikshospitalet B: Grønt Aud 1
Tirsdag, 06.11.2018, 08:00-14:00, Rom:Rikshospitalet B: Seminarrom 3 B1.1017
Innlegg meldes til jon.oygarden@ntnu.no
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Høreapparatstatistikken første kvartal 2018– side 1 (7)
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Høreapparatstatistikken første kvartal 2018– side 2 (7)

Høreapparatstatistikken første kvartal 2018– side 3 (7)
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HA3ordTEST (hvis det er for liten skrift henviser vi til http://n-t-a-f.org/Medlemsblad.htm)
en app for validering av høreapparat-tilpasning med HiST treords ytringer i lydfelt
Jon Øygarden, Audiologi, INB, MH, NTNU – Trondheim16.02.2018

Introduksjon – om bruk av appen
En app er tilgjengelig for validering av høreapparat-tilpasning. Målingene utføres med og uten
høreapparat i tre situasjoner:
•
•
•

Testnummer 1: tale i stillhet
Testnummer 2: tale med 45 dB støy forfra
Testnummer 3: tale med 45 dB støy fordelt på to kilder, en på hver side (±45°)

Figur 1. Måleoppsett. Høyttalerne er plassert med 1 meters avstand og lytteposisjon er 1 meter foran
senterhøyttaleren. Høyttalerne bør stå i ørehøyde. Sidehøyttalerne skal være vinklet mot lytteposisjon. Det
vil da bli 1,41 meter avstand mellom sidehøyttaler og lytteposisjon.

Figur 2. Måleresultat fra to brukere: en bra fungerende tilpasning til venstre og en tilpasning med
forbedringspotensialer til høyre. Appen er designet for å måle i to sesjoner med tre tester i hver sesjon.
Sesjon 1 uten høreapparat, sesjon 2 med høreapparat.
Den vertikale aksen i måleresultatarket viser lydtrykknivået på taleterskelen, bedre resultat jo lavere man
ligger i figuren. De skraverte feltene viser normalområde for hver test, symbolet over til venstre viser
terskelen uten høreapparat og symbolet til høyre viser med høreapparat. Den øvre og nedre linja i
symbolet viser et estimat av konfidensintervallet for terskelen. Det vil si at hvis disse linjene overlapper
hverandre slik som test 2 og 3 på høyre figur over så kan vi ikke si at resultatene for terskel med og uten
høreapparat er signifikant forskjellig. Mens test 1 på samme figur viser en liten men signifikant forskjell i
stillhet. Den stiplede linja over test 2 og 3 viser lydtrykknivået på støyen, 45 dB. Måleresultatene i støy
her ligger alle over støyen, det vil si at terskelen har en positivt signal-støy-forhold, mens det skraverte
området for normalthørende ligger under støylinja med negative signal-støy-forhold. Differansen mellom
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test 2 og 3 kalles «Spatial Release from Masking» (SRM) og jo større positivt tall man får her jo bedre er
retningshørselegenskapene. SRM beregnes og presenteres i nederste linje over figuren. Målingene her
viser liten SRM, det er kun målingen uten høreapparat på høyre figur som viser en viss grad av SRM siden
usikkerhetslinjene i venstre symbol i testnummer 2 ikke overlapper med usikkerhetslinjene til venstre
symbol i testnummer 3.
Appen kan brukes med to forskjellige grensesnitt under målingen, audiografstyrt eller brukerstyrt. I det
audiografstyrte grensesnitt (venstre del av figur neste side) presenteres ordene i testytringen på skjermen
og audiografen angir 0, 1, 2 eller 3 riktige ord på tastaturet eller ved å peke/klikke på trykknappene i
skjermbildet. Under målingen ser man skår for de presenterte nivåene og etter hvert angis det estimerte
konfidensområdet for den beregnede skåringskurven. Bildet viser hvordan dette ser ut mens test 3 i sesjon
2 gjennomføres. I nedre del av figuren vises resultatet av de allerede gjennomførte testene.

Figur 3. Audiografstyrt grensesnitt til venstre, brukerstyrt grensesnitt til høyre.
Høyre del av figuren over viser det brukerstyrte grensesnittet. Dette krever en pekeskjerm og at brukeren
trykker på ordene han tror han har hørt. Uansett grensesnitt så presenteres resultatet av testen på samme
måte slik figurene viser forrige side. Man kunne kanskje vente forskjellig resultat mellom det
audiografstyrte og det brukerstyrte grensesnittet, men to av bacheloroppgavene i år viste at det var ikke
signifikante forskjeller. Et lite forbehold om normalverdiene i støy (signal-støy-forholdene) da de ble målt
ved 65 dB støynivå og nå anbefaler vi 45 dB.
Målingen tar ca. 15-25 minutter på to sesjoner á tre tester. Måletiden er blant annet avhengig av hvilken
nøyaktighet man ønsker på resultatet. Appen lagrer måleresultet i en pdf fil samt i excel regneark. Når
målingen er ferdig kan resultatene automatisk bli sendt videre til en angitt e-post adresse. Ved oppstart
henter appen kalibreringsverdier og informasjon om måleoppsettet fra excel regneark, dette gjør det mulig
å spesifisere andre konfigurasjoner og støynivå.
Appen vil distribueres gratis til interesserte brukere av HiST taleaudiometri. Ta kontakt med
jon.oygarden@ntnu.no så vil dere etter hvert få informasjon om hvor filene kan lastes ned fra.

Teknisk måleoppstilling – utstyr
Utstyrsbehov for å sette opp testen:
•

•

•
•

Windows PC (64 bits Windows versjon) som enten kan koples via HDMI til en surroundforsterker eller satt
opp med et 5.1 kanals surround lydkort. Jeg har fått testen til å fungere med rimelige USB lydkort (ca. 300
kr på Kjell og Company). Man må ha administratorrettigheter for installering. PCen bør være lydløs. Vi har
god erfaring med Microsoft Surface Pro som har en grei pekeskjerm, men vær oppmerksom på at det kun
er enkle modeller som er uten en støyende vifte.
3 høyttalere med en meters avstand mellom høyttalerelementene, gjerne montert på en vegg.
Forsøkspersonene skal sitte en meter foran senterhøyttaleren og sidehøyttalerne vil da være i vinklene
±45°. Hvis man bruker 5.1 lydkort så er det en fordel at høyttalerne har innebygd forsterker. Det er best
hvis høyttalerne er enveis (et fulltoneelement), slik at talesignalet og støyen kommer fra vel definerte
posisjoner, hvilket har betydning ved måling av SRM.
Surroundforsterker eller 5.1 lydkort og innebygd forsterker i høyttalerne
Lydmåler for kalibrering.

Konfigurasjon av høyttalere: I Windows 10 kan man høyreklikke på høyttalersymbolet og velge
Avspillingsenheter. Velg da aktuell enhet og sett som standardenhet. Trykk på konfigurer og sett denne
som 5.1 Surround.
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Installasjon av programvare
Den nedlastede fila xxx er et program som installerer appen og laster nødvendig MATLAB programvare
fra internett i installasjonsprosessen. I katalogen C:\Program Files\NTNU\HA3ordTEST_....\application
blir det installert to regneark som brukes av appen, maaleoppsett.xlsx og systemoppsett.xlsx. Windows har
vanligvis restriksjoner på å endre filene som ligger her, derfor krever appen at disse filene kopieres til
katalog C:\Users\Public\Documents eller C:\Brukere\Felles\Felles dokumenter som den også kan hete.
Det er også i denne katalogen resultatene fra testen blir liggende.

Systemoppsett
Appen henter grunninnstillinger for målingene i regnearket C:\Users\Public\Documents\
systemoppsett.xlsx som inneholder følgende opplysninger:
epost sender adresse
epost sender passord
epost mottaker (max 3, adskilt med ; uten mellomrom)
Regnearkresultat lagres i katalog
Venstre 65 dBSPL, målt verdi
Høyre 65 dBSPL, målt verdi
Senter 65 dBSPL, målt verdi
Tesrkel stillhet, normalverdi [dBSPL]
Terskel støy forfra, normalverdi [dBSNR]
Terskel støy fra sidene, normalverdi [dBSNR]
Terskel stillhet, standard avvik [dB]
Terskel støy forfra, standardavvik [dB]
Terskel støy fra sidene, standardavvik [dB]

matlab.beskjed@gmail.com
ABCd1234
jon.oygarden@gmail.com;jon.oygarden@ntnu.no
C:\Users\Public\Documents\
65
65
65
20,3
-5,1
-13
2,6
1,1
1,5

Figur 2. Regnearket systemoppsett.xlsx
• Rad 1-2: Her er det lagt inn en e-post adresse med passord for at måleresultater kan automatisk
sendes videre. Denne e-post adressen er utviklerens private og hvis den benyttes vil han motta kopi
av alle målinger. Hvis dette ikke er ønskelig må disse feltene enten settes tomme eller erstattes
med egne data.
• Rad 3: Her kan det legges inn inntil 3 mottakeradresser, som adskilles med semikolon uten
mellomrom.
• Rad 4: Katalog hvor måleresultatene lagres
• Rad 5-7: Kalibreringsverdier
• Rad 8-13: Normalverdier med standardavvik for testene. I måleresultatarket blir normalverdien ± 2
ganger standardavviket markert med grønn farge. For unge normalthørende forventer man at 95 %
vil ligge innenfor dette området.
Verdiene i systemoppsett.xlsx kan endres etter behov.

Kalibrering
For kalibreringen trengs en lydnivåmåler, helst en som kan måle ekvivalentnivået. Hvis bakgrunnsstøyen
er lav kan man måle uten veiefilter (lineær frekvensveiing eller veiefilter Z). Hvis bakgrunnsstøyen er
over 50 dB målt uten veiefilter anbefales å måle med veiefilter A, men da må måledataene korrigeres før
innføring i regnearket som vist nedenfor. Plasser lydmåleren i riktig posisjon og rett mikrofonene i
retning mot den høyttaleren som skal kalibreres. Start programmet og velg måleprosedyre 16-Kalibrering
og velg talestøy som kalibreringslyd. Man får da 30 sekunder støy i hver av høyttalerne henholdsvis
venstre, høyre og senter. Registrer nivået, ekvivalentnivå over 20 sekunder for hver av høyttalerne ved å
gjenta støyen etter behov.
De registrerte lydtrykknivå uten veiefiler skal så føres inn i riktige celler (B5:B7) i regnearket
systemoppsett.xlsx. Hvis målingene ble utført med A-veiing skal 4.0 dB plusses på verdiene før innføring i
regnearket.
Etter at regnearket er lagret og appen startet opp på nytt kan man sjekke om man har fått de ønskede
nivåene ved å gjenta målingen: 65.0 ± 1 dBZ eller 61.0 ± 1 dBA. Hvis man utfører en ny kalibrering av
utstyret er det anbefalt å skrive inn kalibreringsverdien 65 på nytt i cellene B5:B7 i regnearket før
målingene.
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Hvis man ønsker kan man sjekke frekvensgangen i oppsettet ved å måle med rosa støy, her er korrekt nivå
50 dB i hvert tredjedelsoktav frekvensbånd.

Valg av parametere
Nr

Navn
1 Måleoppsett_01
2 Måleoppsett_02
3 Måleoppsett_03
4 Måleoppsett_04
5 Måleoppsett_05
6 Måleoppsett_06
7 Måleoppsett_07
8 Måleoppsett_08
9 Måleoppsett_09
10 Måleoppsett_10
11 Måleoppsett_11
12 Måleoppsett_12
13 Måleoppsett_13
14 Måleoppsett_14
15 Måleoppsett_15
16 Måleoppsett_16
17 Måleoppsett_17
18 Måleoppsett_18
19 Måleoppsett_19
20 Måleoppsett_20
21 Måleoppsett_21

Forklaring
Audiografstyrt 2 sesjoner x3_normal
Brukerstyrt 2 sesjoner x3_normal
Audiografstyrt 2 sesjoner x3_nøyaktig
Brukerstyrt 2 sesjoner x3_nøyaktig
Audiografstyrt 2 sesjoner x3_rask
Brukerstyrt 2 sesjoner x3_rask
Audiografstyrt en i stillhet
Audiografrstyrt en i NF
Audiografstyrt en i N+-45
Brukerstyrt en i stillhet
Brukerstyrt en i NF
Brukerstyrt en i N+-45
Brukerstyrt Q&NF
Audiografstyrt 1 sesjon x3_normal
Brukerstyrt 1 sesjon x3_normal
Kalibrering
Audiografstyrt 1 sesjon x3_nøyaktig
Brukerstyrt 1 sesjon x3_nøyaktig
Audiografstyrt 1 sesjon x3_rask
Brukerstyrt 1 sesjon x3_rask
Audiografstyrt 1 sesjon med 65 dB støy

Audiograf

NøyaktighetSerie 1 Q Serie 1 NFSerie 1 N45 Serie 2 Q Serie 2 NFSerie 2 N45 Støy nivå
2
1
1
1
1
1
1
45
2
1
1
1
1
1
1
45
3
1
1
1
1
1
1
45
3
1
1
1
1
1
1
45
1
1
1
1
1
1
1
45
1
1
1
1
1
1
1
45
0
1
0
0
0
0
0
45
0
0
1
0
0
0
0
45
0
0
0
1
0
0
0
45
0
1
0
0
0
0
0
45
0
0
1
0
0
0
0
45
0
0
0
1
0
0
0
45
0
1
1
0
0
0
0
45
2
1
1
1
0
0
0
45
2
1
1
1
0
0
0
45
65
1
3
1
1
1
0
0
0
45
0
3
1
1
1
0
0
0
45
1
1
1
1
1
0
0
0
45
0
1
1
1
1
0
0
0
45
1
0
1
1
1
0
0
0
65
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0

Figur 3. Regnearket maaleoppsett.xlsx
Regnearket maaleoppsett.xlsx hentes inn av appen etter oppstart og man får valg om hvilken
måleprosedyre man ønsker å bruke. valgene hentes inn fra kolonnen Forklaring i regnearket. Bortsett fra
Måleoppsett_16 – Kalibrering kan dataene i regnearket endres etter behov, og nye rader med
måleprosedyrer kan tilføyes. Følgende parametere styrer appen:
• Audiograf
o 1: audiograf styrer målingen
o 0: brukerstyrt måling
• Nøyaktighet
o 1: rask
o 2: normal
o 3: nøyaktig
o 0: normal er valgt, men man kan endre til rask eller nøyaktig i målevinduet. Dette må gjøres
før man starter målingene.
• Serie 1 Q
o 1: måling i stillhet i skal uføres i første runde
o 0: målingen utføres ikke
• Serie 1 NF
o 1: måling med tale og støy i senterhøyttaler utføres i første runde
o 0: målingen utføres ikke
• Serie 1 N45
o 1: måling med tale i senterhøyttaler og støy i sidehøyttalerne utføres i første runde
o 0: målingen utføres ikke
• Serie 2 Q
o 1: måling i stillhet i skal uføres i andre runde
o 0: målingen utføres ikke
• Serie 2 NF
o 1: måling med tale og støy i senterhøyttaler utføres i andre runde
o 0: målingen utføres ikke
• Serie 2 N45
o 1: måling med tale i senterhøyttaler og støy i sidehøyttalerne utføres i andre runde
o 0: målingen utføres ikke
• Støynivå
o Her angis ønsket lydtrykknivå i støyen. 45 dB anbefales ved høreapparatvurderinger. Hvis
man primært ønsker å måle hvordan testpersonen fungerer med tale i støy kan 65 være et
passende nivå.
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Høreapparatstatistikken første kvartal 2018– side 4 (7)

Se statistikken på NTAFs hjemmesider:
http://n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm

Høreapparatstatistikken første kvartal 2018– side 5 (7)
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Høreapparatstatistikken første kvartal 2018– side 6 (7)
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Høreapparatstatistikken første kvartal 2018– side 7 (7)
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Første annonsering
Nettside:
https://www.efas2019.com/
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NASUs vårmøte 2018 - 27. april i Hørselens hus (HLF - Oslo)
Interessert i noen av sakene? Kontakt NTAFs representant arne.vik@ntnu.no eller mobil 922 03 614)

1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2017 (Vedlegg 1)
2. Orientering om fagrapport på opplæring som i løpet av april 2018 tid leveres til
HLF: «Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning som kan bidra til å belyse
spørsmål om hørselshemmedes barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i
barnehage og skole», utarbeidet av Patrick Kermit, NTNU samfunnsforskning.
(Marit Skatvedt, HLF)
3. Orientering om Hagen-utvalgets rapport
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg-foreslar-nyeoppgaver/id2588272/). Utvalget foreslår å legge ned Statped, har forslag som berører
Statped og PPT og forslag om å fjerne rettigheter til spesialundervisning, høring 9.
mai. (Marit Skatvedt, HLF)
4. Orientering om kampanjen Hvert Øre Teller 2018. (Marit Skatvedt, HLF)
5. Orientering om Statsbudsjettet 2019. (Vedlegg 2) (Marit Skatvedt, HLF)
6. Utvikling av Norsk kvalitetsregister innen ØNH-området
(https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-kvalitetsregister-ore-nese-halstonsilleregisteret). Status og muligheter for enkeltregistre og klyngestrategi, og
NASUs rolle mulige rolle på området. (Steinar Birkeland, HLF)
7. Orientering om status og planer for Faggruppen for tinnitus og nedsatt
lydtoleranse. Basert på innspill fra gruppeleder Siri Merete Bergseth. (Steinar
Birkeland, HLF)
8. NASUs samarbeid med NAS og NHS på nordisk folkehelsestatistikk og
konferanse. (Steinar Birkeland, HLF)
9. Orientering om status på HUNT 4 Hørsel og rapportering fra møte med HUNT
og WHO 12. april 2018. (Steinar Birkeland, HLF)
10.Landskonferanse for kommunale tjenester på hørselsområdet (Oppfølging av
sak 9 fra NASUs vårmøte 2017 og sak 6 fra NASUs høstmøte 2017). (Arne Vik,
NTAF og Steinar Birkeland, HLF)
11.Symbolsak - høringsresultat (Oppfølging av sak 12 A fra NASUs høstmøte 2017)
(Vedlegg 3:SV:Referat fra NASUs høstmøte 2017) (Vedlegg 4a: Oppfølging etter
NASUs høstmøte 2017: Sak 5 EFAS…) (Vedlegg 4b: Re: Referat fra NASUs
høstmøte 2017). (Arne Vik, NTAF)
12.EFAS: NASUs strategi (Oppfølging av sak 5 fra NASUs høstmøte 2017) (Vedlegg
4a: Oppfølging etter NASUs høstmøte 2017: Sak 5 EFAS…) (Vedlegg 4b: Re:
Referat fra NASUs høstmøte 2017). (Arne Vik, NTAF)
13.Nasjonalt åpent register med kontaktinformasjon til ledende fagpersonell ved
hørselssentraler og ØNH-avtalespesialister. Oppfølging av sak 7 fra NASUs
høstmøte 2017) (Vedlegg 4a: Oppfølging etter NASUs høstmøte 2017: Sak 5
EFAS…) (Vedlegg 4b: Re: Referat fra NASUs høstmøte 2017). (Arne Vik, NTAF)
14.Tenketank hørsel – noe for fagmiljøet?, (Arne Vik, NTAF)
15.Eventuelt
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Bare noen få ord om:

• at forrige nummer av NL dessverre hadde dårlig trykk på noen av de utsendte
eksemplarene. Vi beklager dette og prøver å kontrollere bedre denne gangen.
• at historien delvis ser ut til å gjenta seg…..
Se nedenfor, og jfr. også fjorårets styresaker om nærmere samarbeid med Norsk
akustisk selskap. NTAFs selvstendige eksistens er heldigvis sikret med nytt styre og
ny annonseansvarlig. Fredrik har jobbet iherdig og selv om det bare ble 10
annonsesider i dette nummeret (en av foreningens faste inntektskilder) arbeider han
proaktivt med eksisterende og nye annonsører.
• at Olav Kvaløy forlater SINTEF akustikk i Trondheim og flytter til Oslo sammen
med sin kone, Sigrun, for å begynne i en knoppskytingsbedrift som skal
videreutvikle og produsere en semiaktiv (regulerbar) ørepropp, primært for
musikkbransjen.
Olav fortsetter naturligvis sine verv i NTAF (Styre og EU-19) og vi håper å kunne
presentere mer om hans nye tilværelse i neste nummer.
• at NTAF medlem, audiograf Peder Olaf Laugen Heggdal har fått godkjent sin PhD
avhandling Functional-structural reorganisation of the neuronal network for
auditory perception in subjects with unilateral hearing loss
Vi håper på en liten presentasjon i neste NL.
Disputas ved Universitetet i Bergen mandag 27. august.
• at i anledning at Widex og Sivantos har slått seg sammen presenterer Hearing
Review en nærmest komplett liste ogver sammenslåinger og oppkjøp de siste 25
årene: http://www.hearingreview.com/2018/05/25-years-mergers-acquisitionshearing-healthcare/

Fra NTAF NL nr. 51 november 2001
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