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STØTTEMEDLEMMER
Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for det økonomiske bidraget
som støttemedlemmene bidrar med til driften av foreningen

Auditdata AS

AuditBase databasesystem for Noah
Audiometriutstyr
Tilpasningsutstyr for høreapparater

OTICON AS

AurisMed AS

SIVANTOS AS

Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

CANTEC AS

Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Høreapparater

Sonova Norway AS

Høreapparater
Tekniske Hjelpemidler

Høreapparater
Tilbehør til høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Cochlear Norway

VESTFOLD AUDIO AS

Cochleaimplantater
Benforankrede høreapparater

Tekniske hjelpemidler

Hørselstekniske hjelpemidler
Varsling hjem og arbeid
Stemmeforsterkere
Samtaleforsterkere
Lydanlegg/skoleanlegg

GN RESOUND AS

WIDEX NORGE AS

Comfort Audio AS

Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr

Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometri

MEDUS AS

Høreapparater
Tinnitusprodukter

NTAF WEB-SIDE: www.n-t-a-f.org
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Referat frå telefonstyremøte onsdag 12. september 2018
Til stades: Jon Ø, Fredrik L, Marte M, Olav K, Vinay, Arne R (ref)
Forfall: Marit P

SAKSLISTE
1. Gjennomgang av referat styremøte 13. juni
Sak 3. Marit P kan ikkje reise til DTAS. Fredrik L blir truleg einaste representant
frå NTAF.
Referatet godkjent.
2. Styresaker behandlet på epost
a. Søknad om reisestøtte IHCON Vinay og Jon
Innvilget 50 % støtte, dvs. 12250 kr og 11100 kr. Referat kommer i
Newsletter
b. NTAF Styremøte på DTAS?
Ikkje aktuelt. For få i styret hadde anledning til å delta.
3. RETHOS - Utvikling av nasjonale retningslinjer for audiografutdanningen
(Jon)
Forespørsel fra en prosjektgruppe som ønsker innspill fra NTAF «på hva dere
tenker audiografer trenger av sluttkompetanse etter endt utdanning?»
Har vi fått noen innspill?
Fredrik har bedt om innspel frå to audiografar på Haukeland men ikkje fått noko
skriftleg enno som styret kan sende vidare. Han følgjer opp dette snarleg.
Jon føreslo at styret også viser til standarden NS-EN 15927:2010—Tjenester
tilknyttet formidling av HA, i svaret til RETHOS. Styret støtta dette.
4. EU-17 (felleskurs) 9.-10.11.2017 (Olav)
Erfaringer etter oppsummeringsmøtet 16.03.2018
Olav fortalde at det hadde blitt danna ny komite til EU-19, med mange unge og
lovande fagfolk. Komiteen har sett dato for nytt møte. Olav sender inn namn på
medlemmene i komiteen til styret. Komiteen tar med seg erfaringane etter
oppsummeringsmøtet og bearbeider desse i sitt neste møte.
5. 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
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• Filip Asp fra Karolinska har sagt ja til å snakke om eye-tracking. Arne følgjer opp
dette i forhold til lengd på føredrag og tittel
• Tone Stokkereit Mattson frå NTNU har sagt ja til å komme. Kan snakke om
framtidig høyrselsdatabase i 35-40 min. Marit følgjer opp dette.
• Fredrik føreslo å spørje Peder Heggdal om å snakke om sin nylege disputas.
• Marte føreslo å spørje Ole Tvete om å snakke om dehiscens/
takvinduproblematikk (lite beindekking på balanseorganet).
• Marte føreslo også å invitere innlegg frå Rikshospitalet om cochleografi og
robotkirurgi.
• Jon føreslo å be Dorotea Wendt om å snakke om pupillometri. Han sender kopi
av artikkel/poster fra IHCON av henne til styremedlemmer. Må ha dekka utgifter
til reise.
• Jon har snakka med Ole Mattis Nielsen i Bose. Stasjonert i England. Han jobbar
med Bose Hearphones (alternativ til høreapparat?) som kan justeres med
smarttelefon.
• Olav kan spørje Gabi i Oticon/Eriksholm om å bidra.
• Olav kan snakke litt om sin nye jobb med å utvikle høyrselsvern i eit lite firma i
Oslo.
Jon sender purring på epost til medlemmane og ber om innspel til programmet på
kurset.
Jon kan ta på seg å vere programansvarleg til kurset, om ingen andre kan. Styret
støtta at Jon har ansvaret for dette.
6. Newsletter (i september) – og hjemmeside n-t-a-f.org
Ikkje diskutert.
7. Eventuelt
Ingen saker.
8. Orienteringssaker
Ingen saker
Neste styremøte: 5. november kl. 09:30 på Rikshospitalet

5
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
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

Invitasjon til frie foredrag
Opplegg som tidligere år med felles middag på kinarestaurant på foreningens bekostning
mandag kveld
Innlegg meldes til jon.oygarden@ntnu.no

Innkalling til NTAFs årsmøte 2018

Rikshospitalet - Seminarrom 3 B1.1017 etter kursslutt 5. november
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to underskrivere av årsmøtereferatet
3. Virksomhetsberetning fra styret
4. Rapport fra referansegrupper
5. Regnskap
6. Innkomne saker – bes meldt til styret uten unødig opphold
7. Fastsetting av kontingenter
8. Valg

REFERANSEGRUPPER (bare en)
(Justert etter årsmøtet nov. 2017)

• Etablering av standardiserte prosedyrer for screening, diagnostisering
og objektiv testing hos nyfødte
Kjell Grøndahl, Marit Pedersen, Ole Tvete, Georg Træland
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På disputas hos Peder 😊
Det var en svært hyggelig epost som kom fra Peder like før ferien, med melding om at
avhandlingen var godkjent, og en samtidig invitasjon til disputas og festmarkering. Som
lærer (og etter hvert kollega med flere kontaktflater), følte jeg meg svært beæret over å få
overvære et slikt evenement. Selve PhD prosjektet vil bli omtalt her i neste nummer av NL,
og jeg vil derfor konsentrere meg mest om det ikkefaglige, med et lite unntak;
prøveforelesningen over oppgitt emne: “Benefits and limitations of hearing aid devices in
everyday life”. Jeg skal ikke referere, men som hans tidligere lærer i høreapparatteknikk,
berømme han for en både underholdende, engasjerende og fyllestgjørende presentasjon. En
balansert framstilling som både presenterte status på høreapparatområdet, og samtidig
redegjorde klart for både de teknologisk og de psykoakustiske begrensningene. Vi har vært
så heldig å få Peder til å gi til beste fra denne prøveforelesningen ved
audiografutdanningens veilederseminar 19.-20. november.
Nok om fag! Jeg traff Peder en god stund før prøveforelesningen begynte, og spurte
hvordan han hadde det, og om han var nervøs? Han svarte da med et smil, på sin lune,
rolige og troverdige måte at han ikke «hadde det med å være særlig nervøs». Det viste seg
også, da han sto ved talerstolen og leverte sin presentasjon, på et engelsk enhver vanlig
norsk akademiker kan misunne han. Selve disputasen og samtalen med opponentene gikk
like uanstrengt. Da jeg seinere spurte han hvor i all verden han hadde ervervet seg en slik
engelsk og en slik uttale, svarte han bare: «Vi er jo en generasjon som har vokst opp med
engelsk rundt oss på alle kanter», ja men uttalen da, du har da vel ikke vært mye i utlandet
og praktisert? «Jo; jeg har alltid vært interessert i språk, lesing og skriving og så har jeg
snakket en god del høyt med meg selv, for uttalens del» - Jeg var ikke bare overrasket over
svaret, men dypt imponert, og litt misunnelig.
Peders interesse for språk og skriving har, etter hans eget utsagn, vært en støtte og
inspirasjon for han opp igjennom hele utdannelsen. Som han sa: «Jeg har vel ikke vært så
flink på skolen alltid i alle fag, men jeg har nok kommet meg unna med at jeg er god til å
skrive.» - Jo både hans skriftlige og muntlige evner bærer tydelig preg av denne evnen,
enten det nå gjelder å få skriftlig arbeid unna; div. akademiske grader og vitenskapelige
artikler eller det gjelder faglig formidling til studenter og kolleger.
Etter selve disputasen var det en hyggelig tilstelling med koldtbord på Høresentralen, der
Peder har sitt daglige tilholdssted. Morsomt å treffe alle tidligere studenter som jobber der.
De kunne (for)telle at det til sammen nå arbeider ca. 20 audiografer i Bergen.
Selve disputasmiddagen ble avholdt i Jon Fosse rommet på Litteraturhuset nede i byen.
Der var det hilsninger og taler som seg hør og bør, med vektlegging av Peders
mangslungne gode evner og lune vesen. Humoristiske innslag var det heller ikke mangel
på, med anekdoter fra Peders liv. Jeg hadde fornøyelsen av å sitte sammen med Ola Lind,
som på en forbilledlig måte utførte sitt oppdrag med å takke for maten.
Det nevnes kanskje ikke så mange andre steder, men opp i all den akademiske innspurten
på PhD og innlevering og post-doc søknad (som er innvilget og arbeid allerede påbegynt)
kom Peders førstefødte, Frida, til verden 31. mai. Vi gratulerer dobbelt!
Takk for at jeg fikk være med!
Arne V. PS: For de som ikke vet det er Peder både audiograf og medlem i NTAF!
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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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Høreapparatstatistikken første kvartal 2018– side 4 (7)
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Høreapparatstatistikken første kvartal 2018– side 5 (7)

Høreapparatstatistikken første kvartal 2018– side 6 (7)

Se statistikken på NTAFs hjemmesider:
http://n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm
o
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Egil Bjorvatn (Televimsen) – hvor ble det av han?
Redaktøren fikk nyss om at Egil hadde startet for seg selv, og etter litt korrespondanse har jeg fått han
til å fortelle sin egen historie. Kanskje til inspirasjon for andre?

Etter mange overveielser valgte jeg å si
opp min stilling som daglig leder for
Comfort Audio Danmark i 2015, og
starte Audinor AS. Som gammel
teknikkmann (NTH '91
elektronikk/akustikk) hadde jeg lyst til å
få mer kontakt med det tekniske, og
utvikle egne hørselstekniske løsninger.
Med mye gå-på mot og generelt godt
humør gikk jeg i gang med å utvikle en
ny serie trådløse mikrofoner primært til
bruk i skolen. Vi var heldige og fikk
systemet med på NAV anbudet i fjor, og
løsningene selges nå i Norge, Sverige og
Danmark.
Jeg kan skrive mye om det å utvikle egne
produkter. Det er mange fallgruber og
erfaringer jeg har gjort meg, men fremfor
alt har det vært veldig gøy når man ser at
det fungerer, og at det kan være med
utgjøre en forskjell for eksempelvis et hørselshemmet barn i en skolesituasjon.
I så henseende er det ikke nok at teknikken
fungerer. Jeg har erfart at det er andre faktorer
som er minst like viktige for å til en god
løsning i praksis. Vi har arbeidet mye med
formgivning og brukergrenseflate for å få
systemet til å fremstå så brukervennlig og
imøtekommende som mulig. Vi har også hele
tiden tenkt eleven inn som et naturlig sentrum i
systemet. Det høres kanskje opplagt ut, men
det har påvirket hele oppbyggingen av
systemet, både teknisk og formgivningsmessig.
Apropos formgivning: Da jeg flyttet til
Danmark i 2000 for å arbeide på hovedkontoret
i GN ReSound var jeg så heldig å treffe
Cecilia, en 'sød, dansk pige' som ble mer enn
bare en venn. Vi giftet oss i 2002 og resten
kunne man si: er historie. Men ikke helt:
Forts. side 23
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Cecilia er utdannet dansk industriell designer og det viste seg å være en veldig gunstig
bakgrunn å ha. Hun har hatt en nøkkelrolle i forhold til formgivingen av mikrofonsystemet
vårt, og det har vært gøy å finne ut av at man ikke bare kunne samarbeide rent privat, men
også jobbmessig. Et eksempel på hennes design er den nye mobile soundfield høyttaler
som også er tilgjengelig i Norge.
Det har vært interessant å oppleve interessen for de nye systemene, og det har vært ekstra
motiverende å være med å introdusere noe man har vært med på å utvikle selv. Det kom litt
bak på meg at det jeg trodde var et system utelukkende tenkt til skole nå også blir brukt i
utstrakt grad til både privat og jobb. Det kan være at forklaringen er ganske enkel, i og med
at vårt fokus har vært på enkle
løsninger med god lyd, og det
er det ganske mange som har
behov for.
En liten anekdote til slutt: Som
ung (og lovende) audioingeniør
var jeg på etterutdanningskurs
en gang på midten av 90-tallet.
Jeg tror det var på Hamar det
året, og jeg hadde en samtale i
baren med Per Werner Larsen,
fylkesaudiopedagog i Vestfold.
Jeg arbeidet på det tidspunktet
på Erik Høye/Danavox/GN
ReSound hvor vi blant annet
solgte Transistor 904 FM
systemet. Særlig var
"Pedagogen" med to
lærermikrofoner en populær
variant. Per W. spurte meg om
det ikke kunne være en god ide
også å kunne høre hva
medelevene sa, og ikke bare
læreren - og etter en kort
tenkepause sa jeg friskt "at den
løsningen har vi jo!". Transistor
i Sverige nemlig utviklet en
guide-mikrofonen tiltenkt
industrien mm, med
skyveknapp aktivering på siden. Den mikrofonen ble etter denne samtalen den første
trådløse skyv-opp-og-snakk elevmikrofonen i Norge, den ble en kjempesuksess, selv om
skyveknappen var stram, og litt tungt å holde oppe for elevene. Det var først noen år senere
at mikrofonen ble videreutviklet til en trykk-og-snakk mikrofon som vi kjenner den i dag.
På det tidspunktet hadde også svenskene forstått verdien av trådløse elevmikrofoner, og
viktigheten av å høre hva både lærere og klassekamerater sier. Hva var moralen i den her
historien? Lytt til en audiopedagog, det kan lønne seg. Alternativ versjon: Heng ut i baren,
det er der de gode samtalene finner sted.
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Reisebrev fra IHCON2018 (Del 1 av 2)
Granlibakken, California,
15-18 august 2018
Vinay og Jon Øygarden
Konferansen var delt inn i 8
temaområder. Nytt av året var at posterne
som har en sentral plass på IHCON også
ble fordelt etter disse områdene.
Reisebrevet vårt er også inndelt etter de
samme temaområdene.
Keynote Address
Nima Mesgarani fra Columbia
University, USA hadde
keynotepresentasjonen på åpningskvelden
med tittel Brain-controlled assistive
hearing technologies: Challenges and
opportunities. Han var opptatt av
kompleksiteten i de auditive nervebaner
med økningen fra rundt 20000 sanseceller
i cochlea til 10000000 nevroner i audtive
cortex og at man måtte prøve å dra nytte
av den behandlingen som skjer i dette
systemet. Han skisserte tre mulige anvendelser: 1. Tale nevroproteser som sikter mot å
etablere en direkte kommunikasjonskanal fra hjernen. 2. Auditiv oppmerksomhetsdekoding
hvor likheten mellom en lytters hjernebølger og kildene i de akustiske omgivelser blir
benyttet til å identifisere kilden som får oppmerksomhet. Og 3. økt talepersepsjon ved
elektrisk hjerne stimulering. Han fremhevet at senere års framskritt innen dype
læringsmodeller åpnet nye muligheter for å dra nytte av disse teknikkene. Men fortsatt er
det utfordringer på grensesnittet, best med invasive løsninger men man kan oppnå en del
med overflateelektroder.
Physiologically Steered Hearing Devices
Volker Hohmann og hans kolleger fra Oldenburg universitet har gjort viktig forskning
innen mikrofonteknologi. De presenterte tema om Decoding auditory attention from eye
gaze. Høreapparater bruker en rekke multi- mikrofon algoritmer for å hjelpe til med spatial
selektivitet. Flere tilnærminger er blitt foreslått for å gi brukeren forbedrede signaler for
forbedret akustisk kommunikasjon. Teknikker har blitt utviklet ved hjelp av biosignaler,
inkludert EEG- og hodet- og øyebevegelsessensorsignaler. I denne studien, deltakere hadde
å fortelle farge og nummer uttalt av høyttaleren som sa søkeordet "Goethe", dvs. deltakeren
måtte styre spatial oppmerksomhet mot retningen til målhøyttaleren. Resultatene viser at
svarene aldri ble korrigert når deltakere indikerte retningen for målhøyttaler feil, og støtter
synspunktet om at spatial oppmerksomhet er en viktig faktor ved dekoding av komplekse
stimuli.
Graham Naylor fra universitet I Nottingham presenterte ‘On the role of head movements
and beam width when listening through a gazecontrolled acoustic beamformer’.
forts. s. 27
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De markerte betydningen av retningsmikrofoner på tale-oppfattelsesevnen i nærvær av
bakgrunnsstøy. Både retningsaspekter og signal-støyforhold ble variert for å måle
taleforståelighet. I studien ble orienteringen av virtuelle beamformer variert enten ved
horisontal hodet + øye blikkvinkel (GAZE) eller hode vinkel (HEAD). Det ble observert at
når målstimuli (tale) forblir statiske var taleforståelighet bedre med GAZE enn med
HEAD-kontroll. Når målstimuli endret sted, gikk ytelsen betydelig ned. Studien fremhever
fremskrittene innen retningsmikrofoner, men den praktiske bruken av en slik teknologi
trenger ytterligere validering i forbindelse med øyestyrte mikrofoner.
Simon Doclo fra Oldenburg universitet snakket om ‘Cognitive-driven binaural speech
enhancement system for hearing aid applications’. Det ligger flere metoder for å
identifisere ‘target speaker’ i et variert akustisk miljø. Metoden for auditiv attention
dekodering (AAD) ble undersøkt for forskjellige akustiske forhold (anechoic, reverberant,
støyende, reverberant-støyende). Målet med studien var å forbedre ‘target speaker’ forhold
i et støyende og herskende miljø. Et kognitivt drevet taleforbedringssystem ble brukt.
Studien fører oss til å forstå relasjonen mellom det kognitivt drevne
taleforbedringssystemet og taleforståelsen i varierte akustiske forhold.
Tao Zhang et al. fra Starkey presenterte ‘A joint auditory attention decoding and
adaptive binaural beamforming algorithm for hearing devices’. Et av de største
problemene for høreapparatbrukere er å forstå tale i støy. Høreapparatets teknologi er
hovedsakelig basert på at målstimuli (tale) er foran og uønskede stimuli (støy) kommer fra
baksiden. Under slike forhold er auditive oppmerksomhets rolle svært viktig for å
segregere tale fra støyforhold. En modell er utformet for å studere samspillet mellom
hørbar oppmerksomhet og adaptiv beamforming (retningsmikrofoner) og balanse mellom
disse faktorene.
Objective Measures for Assessing Aided and Unaided Hearing: Multimodal
Eline Verschueren fra Leuwen, Belgia snakket om Objectively and automatically
measuring speech intelligibility: The effect of contextual information in the stimulus.
De arbeidet med å utvikle et system for innstilling og selvjustering av høreapparat basert
på et objektivt mål for taleforståelse målt ved hjernerespons. De anvendte to forskjellig
materialer med forskjell i semantisk innhold, kjedelige Matrix setninger versus et eventyr
hvor lytteren kunne dra mer nytte av «top down» prosessering. Taleenvelopen ble
rekonstruert basert på delta og theta båndet i eeg-målingen. Korrelasjon mellom den
akustiske taleenvelopen og den rekonstruerte økte både med økt taleoppfattelse og med økt
semantisk innhold. Resultatene viste at det kjedelige materialet kunne være best for å få et
objektivt mål som var mer avhengig av hørselsstatus og ikke evnen til «top down»
prosessering.
Britt Yazel fra University of California, Davis snakket om Tracking the dynamics of
selective attention and listening fatigue in a noisy conversation with EEG, eye
tracking, and pupillometry. Testpersonene skulle her følge en av to historier fra klassisk
verk som ble presentert samtidig med lyd og video. Hvert 6. skund måtte lytteren flytte
oppmerksomheten mellom to talere som var lokalisert ±20° fra midtlinjen for å fortsette å
lytte på den historien som var utpekt som mål. Lytterne måtte også respondere på noen
nøkkelord underveis og samtidig ble EEG og øye-tracking/pupillometri målt. Fatigue ble
også registrert ved responsen på lys-stimuli undervies. De fant blant annet mer fatigue hos
middelaldrende enn hos unge lyttere.
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Lars Bramsløw fra Eriksholm Research Centre snakket om Segregation benefit from
deep neural networks assessed via speech recognition and physiological measures. De
har dokumentert nytte av bruke DNN til å separere to kjente talere som mikset sammen.
Ved å presentere hver av de separerte talerne til hvert sitt øre på lytterne fikk de 13%poeng bedre taleoppfattelse enn når signalet ble presentert sammenblandet. I et annet
eksperiment ble EEG og pupillometri anvendt for å vurdere den kognitive belastningen,
men dataene herfra var visst litt usikre.
Lessons Learned and Future IHCON Developments
Sigfrid Soli grunnleggeren av IHCON og leder for de første 26 årene ga oss How did we
get here? A brief history of IHCON. Forløperen var egentlig konferanser kalt «Gordon
Research Conference» som handlet om biologi og kjemi, men de klarte å snike inn CI som
tema siden det kunne medføre forandringer som benvekst i cochlea. Etter noen år så ble
House Ear Institute arrangør og konferansen ble først arrangert i Lake Arrowhead fra 1990
og flyttet til Granlibakken fra 2000. Sig mente at tre grunner til at IHCON har fått såpass
sterk plass er kommunikasjon, innhold og engasjement. Han mente at de var viktig at
Technical Chair og Technical Co-Chairs ble valgt av av deltagerne slik at de skifter for
hver konferanse (innført fra 1998). Og at det er et begrenset antall innviterte foredrag og
likeverdighet mellom postere og orale sesjoner. Stipendmuligheter for studenter er også
viktig. Det er vanligvis 300 som deltar 200 kan bo på Granlibakken. Det er 100-150
posterpresentasjoner. 20-30 studenter får stipend.
Etter dette ble det gjennomført en paneldebatt som ble ledet av Sunil Puria som har tatt
over etter Sig Soli som Organizational Co-Chair. I panelet satt foruten disse Birger
Kollmeier, Virginia Best, Tom Francart som hadde planlagt årets konferanse. Forskjellige
ting ble drøftet og stemt om i salen. Skal posterpresentørene ha en liten oral intro i plenum?
Nedstemt. Antall tema? OK med 9 som nå. 6-8 inviterte talere? Ok. Party og opptreden?
Arrangere i Europa, eller østkysten av og til? Det ble ikke konkludert på alt dette, så det
blir litt opp til videre arrangører og vurdere. Forslag om å utvide med en dag ble nedstemt.
Individualized Diagnostics, Fitting, and Rehabilitation
Brian Moore og Christian Fullgrabe (universitet I Cambridge) i samarbeid med Vinay
Swarnalatha Nagaraj (NTNU) og Aleksander Sek (Adam Mickiewics universitet)
presentert en ny test som heter ‘envelope regularity discrimination (ERD). Presentasjon
tittel ‘Assessing the fidelity of envelope coding: The Envelope Regularity
Discrimination (ERD) Test’. Nylige studier har fremhevet viktigheten av å differensiere
den indre og ytre hårcellefunksjonen med hensyn til diagnose og rehabilitering. Tap av
funksjon av indre hårceller, primære hørselsneuroner og synapser mellom indre hårceller
og nevroner kan alle føre til redusert informasjons evne i hørselsnerven og til mindre presis
koding av egenskapene til supraterskel-lyder. Flere forskere har målt amplitudemodulasjon
(AM) deteksjonsgrenseverdier for å prøve å oppdage slik tap av funksjon. Imidlertid kan
AM-gjenkjennelsesterskelene ikke være tilstrekkelig følsomme for redusert fidelity i
lydkodingen av AM. ERD-testen ble utviklet for å overvinne disse problemene. I et
tilfeldig valgt intervall av den to alternative forced choice oppgaven, er 8-Hz sinusformet
AM av en sinusformet er presentert. Hvis representasjonen av konvoluttene i lydsystemet
er "støyende", kan vanlig AM høres litt uregelmessig. Dette bør føre til dårligere ytelse på
ERD-testen. Foreløpige data om personer med normal hørsel antyder at det er enkelte
forskjeller observert i ytelsen på ERD-testen med hensyn til modulasjonsdybde og
uregelmessighetsindeks (II). Ytterligere eksperimenter må utføres for å utlede fordelene

29
med ERD-testen hos personer med synaptopati og nevropati.
Ilja Renten et al fra Nederlands presentert ‘Subjective evaluation of different attack
times in single microphone noise reduction’. Moderne høreapparater (HA) har
støyreduksjon med enkeltmikrofon med det formål å redusere uønsket bakgrunnsstøy og
arbeider ved justeringer av frekvensspesifikk høreapparatforsterkning. De subjektive
preferanseresultatene i personer med normal hørsel viser en betydelig preferanse for
temporært glatt innkoblingstid på 100 ms eller 200 ms. Lyttere med hørselstap foretrekker
støyreduserte signaler over ubehandlede signaler, men de fant ingen signifikant effekt av
innkoblingstid på subjektive preferanser på gruppnivå. Den inter-individuelle variabiliteten
var store, noe som gjør det rimelig å anta at innkoblingstid kan ha en signifikant effekt på
subjektive preferanser for enkelte individer.
Jonathan Vaisberg et al fra National Center for Audiology snakket om ‘Preferred hearing
aid gain settings for music-listening using a 3D modified simplex procedure
implemented with the Open Source Master Hearing Aid platform’. Denne studien
investigert om det finnes en preferred gain som varierer mellom tale og musikk, ved bruk
av generelle preferanser som et kriterium i forhold til hørselshemmede og / eller personer
med hørselstap. De hypotesert at preferred gain innstillinger vil avvike fra foreskrevne
innstillinger mer for musikklytting enn for tale-lytting. Denne studien brukte Open Source
Master Hearing Aid (openMHA, Herzke, et al., 2017), en høreapparat simulator, som
består av algoritmer funnet i en grunnleggende høreapparat behandling kjede. Deltakerne
lyttet først til en stimulus (tale eller musikk) under deres prescribed gain. Lyttere har en
tendens til å øke lave og høye frekvenser mer for musikk enn for tale, og redusere
mellomfrekvenser mer for tale enn for musikk. Foreløpige resultater tyder på behovet for
utvikling av musikkbaserte resepter og viser en fordel med personlig finjustering.
Christophe Micheyl et al. fra Starkey hadde en presentasjon ‘Perceptual strategies for
consonant discrimination in individuals with and without hearing loss’. I denne
studien undersøkte de en psykofysisk revers korrelasjon for å avdekke perseptuelle
relevante akustiske signaler for konsonant diskriminering. I denne tilnærmingen endres
opptak av naturlig tale (her, vokal-væske-plosive vowel) signaler ved å legge til to støy
"blobs". Det var betydelig inter-individuell variabilitet i cue-weighting strategier blant
normalt hørselshemmede og hørselshemmede personer.
Christopher Slugocki fra Widex presentert ‘Development of an integrated Repeat and
Recall Test (RRT)’. Den foreliggende studien utviklet og vurderte gyldigheten av en
integrert ‘Repeat and Recall Test’ (RRT) for måling av tale-i-støy recognisjon, working
memory kapasitet, lytteinnsats og tolerabel tid hos voksne med og uten hørselstap. Repeat
og recall scores ble vurdert for test-retest pålitelighet og sammenlignet med Hearing in
Noise Test (HINT) og Reading Span Test (RST). Normale hørende- og hørselshemmede
lyttere ble testet i rolige og signal-til-støyforhold (SNR), ved hjelp av 5 sett av
talematerialer som ga enten høy eller lav grad av semantisk sammenheng. Performanceintensitets funksjoner ble sammenlignet blant lister for å verifisere talematerialer. Lyttende
recall i stille og støy var betydelig relatert til ytelse på RST. Klassifiseringer av lytteinnsats
reflekterte lytterens ytelse på både gjentatte og recall deler av RRT.
IHCON reisebrev del 2 kommer i desembernummeret av NL
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Bare noen få ord om:

• Oddbjørn rapporterer om krasj i sin datamaskin, så det kan hende at HA-statistikken
på web blir noe forsinket – men så er den jo her i NL da!
• Arne V. deltar fra NTNU i et prosjekt som Universell utforming AS har fått støtte til
fra Barne- og likestillingsdepartementet: Lydmiljø i eksisterende undervisningsbygg.
Åpent dagsseminar i Oslo 7. november og i Trondheim 6. desember.
• Jon Øygarden har fått innvilget reisestøtte til standardisering fra NTNU og
belastningen for NTAF blir dermed mindre
• Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, arrangerer den andre av to
2-dagers samlinger for ansatte på hørselsområdet 6.-7. november. Arne V har tatt
oppdraget med temaet: «Hvilken vei den teknologiske retningen går når det gjelder
hørselstekniske hjelpemidler» - det blir å reise rett fra NTAF avslutning på RH

Fra NTAF NL nr. 52 februar 2002
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