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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 styremøte måndag 5. november 2018
Til stades: Jon Ø, Fredrik L, Arne R (ref)
Forfall: Marte M, Olav K, Vinay, Marit P

SAKLISTE
1. Referat frå telefonstyremøte 12. september
Godkjent med følgjande tillegg:
Sak 3-innspel til nasjonale retningslinjer for audiografutdanninga:
* Styret har ikkje fått svar frå NTAF-audiografane i Bergen enno, sjølv om Fredrik
har purra.
* Jon har sendt til RETHOS henvising til standarden NS-EN 15927:2010.
Sak 4-Olav K og Marte Kristine sit i komiteen til EU-19 frå styret.
Sak 5 (Jon)-Dorotea Wendt kunne ikkje komme på kurset i år, men ville gjerne
komme seinare, td. til EU-19.
2. Saker behandlet pr. epost siden sist?
Ingen.
3. Gjennomgang av sakliste til årsmøtet (Jon)
Brukar standard sakliste som brukt på tidlegare årsmøte. Jon spør før møtet personar
utanfor styret til leiing og referering av årsmøtet.
Kontingent; uforandra 100/6000kr.
4. Gjennomgang av virksomhetsberetning, førebels kladd (Jon)
Jon korrigerer enkelte detaljar om standardiseringsarbeidet. Elles ingen
kommentarar.
5. Gjennomgang av revidert regnskap 2017 og hittil 2018 (Marte M)
Marte M var ikkje til stades på møtet, så rekneskapen vart ikkje gjennomgått.
6. Eventuelt
* Fredrik spør Otometrics om dei vil vere ny annonsør i NL.
* Fredrik spør Oticon om dei vil levere eigne annonser til NL (i tillegg til for
Interacoustics), med eigen kontaktperson.
Neste styremøte: Telefonstyremøte tid 27. februar 2019 kl. 14:30-15.30
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NTAF

Norsk Teknisk Audiologisk Forening
VIRKSOMHETSBERETNING FRA STYRET 2018
Styret har i 2018 hatt fire styremøter, tre som telefonmøter og et møte i forkant av etterutdanningskurset
på Rikshospitalet. (NTAF opprettholder tradisjonen med å tilby hele styret m/varamedlemmer deltakelse).
•
•
•
•
•

Arne Vik deltar som representant i NASU (Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg)
Olav Kvaløy og Marte-Kristine Lindseth er NTAFs representanter i arrangementskomitéen for felles
etterutdanningskurs (2019)
Jon Øygarden, Georg Træland og Olav Kvaløy er audiologieksperter i nasjonal og internasjonal
standardisering (Støttet av NTAF)
Arne Vik er NASUs voting representant i EFAS
Arne Vik og Georg Træland meldt inn til NASUs tenketank hørsel

Medlemsstatus (nederst til høyre på medlemsoversikten)
Firmamedlemmer: 11 - Personlige medlemmer 85, derav 14 seniormedlemmer
Deltakelse - representasjon
•

•
•
•

Standardisering –
o IEC TC 29 WG 13, København, januar, (Jon Øygarden)
o Standard Norge, Akustikkutvalget, september. (Jon Øygarden)
o ISO TC 43 WG 10, Høreapparattilpassing, Sør-Korea, (Georg Træland)
o IEC TC 29 Electroacoustics, Ottawa, september, (Jon Øygarden)
o ISO TC 43 WG 1 og 9 Matsue, november, (Jon Øygarden)
o ISO/TC 43/SC1-ISO 4869+ CEN/TC 159-EN352 (Olav Kvaløy)
Tema hörsel, Örebro13.-15. mars (Fredrik Lerø og Jon Øygarden)
2 NASU møter 27. april og 18. okt (Arne Vik)
DTAS årsmøte og kurs i Vejlefjord 5.-6. okt. (Fredrik Lerø)

Reisestøtte
•
•

Vinay og Jon Øygarden, IHCON, California, 15.-19. august (ca. 23k)
Arne Rødvik, 34th World congress of audiology, Cape Town, Sør-Afrika, 28.–31. oktober 2018 (ca. 10k)

Uttalelser
Nasjonale retningslinjer for audiografutdanningen (NTAF ba dem vurdere audiografutdanningen opp mot
anbefalingene om utdanning i NS-EN 15927:2010 «Tjenester tilknyttet formidling av HA»)
Webside - internett
N-T-A-F.org er en viktig informasjonskanal til våre medlemmer og andre interesserte. Oppdateringen er
godt ivaretatt av vår webredaktør, Oddbjørn Arntsen. Medlemsstoff er utlagt på de passordbeskyttede
medlemssidene. Vi forsøker å oppdatere websiden kvartalsvis.
NTAF Newsletter
NL har variabel tilgang på stoff. Regulariteten er opprettholdt med 4 nummer pr år. Annonseinngangen er
stabil, men noe mindre enn tidligere år. PDF utgave på nett er tilgjengelig samtidig med papirutgaven.
Medlemmer oppfordres til å påvirke potensielle annonsører.
Oslo 5. nov. 2018
Styret v/, Jon Øygarden, Marte Myhrum, Arne Rødvik, Vinay og Fredrik Lerø
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Referat fra IEC/TC29 «Electroacoustics» standardiseringsmøte Ottawa
24.-28. september 2018
Jon Øygarden
Chair er nå Richard Barham fra Storbritannia med god støtte fra Lise Schmidt Aagesen og
Lotte Sørensen i sekretariatet fra Danmark. Vi var 50 personer totalt i oppstartsmøtet,
Danmark er størst med 12 personer, Tyskland 7, Canada 6, USA og Japan 5 og resten
fordelt på Brasil, Kina, Frankrike, India, Sør Afrika, Sveits og Storbritannia. Ole-Herman
Bjor var også med fra Norge.
Møtet ble arrangert på National Research Council of Canada som lå litt i utkanten av
Ottawa. En tornado hadde rast over Ottawa rett før så befolkningen hadde fri den første
møtedagen for å rette skader, men vårt møte ble arrangert med litt improvisering i
matservering etc. Det var strenge sikkerhetsforhold i bygningen så vi måtte geleides av
vakter inn og ut. Internettforbindelsen fungerte ikke så vi var avhengig av å ha alle
dokumenter på egen maskiner. Jeg er her med i arbeidsgruppene WG 13, WG21 og WG
10, men møtene i WG 21 skjedde parallelt med WG 13 så jeg fikk ikke anledning til å
delta.
WG 13 «Hearing Aids»
Her er Gert Ravn convenor. Gruppen har 46 medlemmer hvorav 21 deltok pluss 8
observatører.
Vi hadde tre standardforslag som hadde vært på høring og blitt godkjent, men med tekniske
kommentarer som vi bearbeidet på møtet:
• Discussion of the comments on CDV 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)
• Discussion of the comments on CDV 60118-13 "Hearing aids – Part 13: EMC,
Immunity to digital wireless devices" (Revision of IEC 60118-13:2016)
• Discussion of the comments on CDV 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 60601-266:2015)
Gert Ravn er prosjektleder for de to første og Jan Angst for den siste.
WG10-medlemmer vil motta de bearbeidede forslagene 1. november og skal gi
tilbakemelding innen 1. desember. Deretter går de til en ja/nei avstemming som Final Draft
International Standard (FDIS).
Videre ble det bestemt å be sekretariatet å sirkulere en Review Report om å oppgradere
PWI 29-54: Revision of IEC/TR 62809:2013 "Summary of requirements and tests to
products in the scope of IEC 60601-2-66", med Jan Angst som prosjektleder.
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Arbeidsgruppen vil fortsette å bearbeide CD 60118-0 "Electroacoustics – Hearing aids –
Part 0: Measurement of the performance characteristics of hearing aids" (Revision of IEC
60118-0:2015) for en ny sirkulasjonsrunde.
Forslaget fra Tyskland om å utvikle “Definition and verification of hearing aid features” er
blitt akseptert. Dette skal være en metode for å verifisere at forskjellige «features» finnes
på høreapparat. Metoden skal ikke si noe om kvaliteten slik at høreapparatene kan
rangeres, men kun bekrefte tilstedeværelse av en egenskap.
WG10 «Audiometric equipment»
Erik Nielsen fra Danmark er convenor, gruppen har 29 medlemmer hvorav 11 var til stede
samt en observatør.
Sentralt i arbeidet var bearbeiding av CD 60645-3 "Electroacoustics – Audiometric
equipment – Part 3: Test signals of short duration". Chirp signaler er nå innarbeidet.
Arbeidsgruppen får en bearbeidet versjon i 2018 med frist for kommentarer ut februar
2019. Denne skal sendes sekretariatet innen 01.07.2019 slik at den kan stemmes over som
en CDV. Thomas Fedtke fra Tyskland er prosjektleder for dette arbeidet.
Arbeidsgruppen ønsker å be om kommentarer på IEC 60645-6 "Electroacoustics –
Audiometric equipment – Part 6: Instruments for the measurement of otoacoustic
emissions" for å vurdere en revisjon. Jeg ble spurt om jeg kunne være prosjektleder for
dette, men siden arbeidet vil ta en del tid og jeg når pensjonsalder neste år takket jeg nei.
Erik Nielsen tok på seg oppgaven.

En oppfordring til NTAF medlemmer:
IEC og ISO etterspør folk med klinisk erfaring. Begynn med
standardisering og få se verden!
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Høreapparatstatistikken tredje kvartal 2018– side 1 (6)
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Høreapparatstatistikken tredje kvartal 2018– side 2 (6)

Høreapparatstatistikken tredje kvartal 2018– side 3 (6)
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Høreapparatstatistikken tredje kvartal 2018– side 4 (6)
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Høreapparatstatistikken tredje kvartal 2018– side 5 (6)

Høreapparatstatistikken tredje kvartal 2018– side 6 (6)

Se statistikken på NTAFs hjemmesider:
http://n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm
o
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Reisebrev fra IHCON2018 (Del 2 av 2) Granlibakken, California,
15-18 august 2018
Vinay og Jon Øygarden
I denne sesjonen presenterte
Jon posteren sin: An app for
validation of hearing aid
fitting with speech and
noise presented in three
sound channels. Det er
kanskje litt rart å presentere
et målesystem med norsk
tale i California? Men her får
man alltid til god prat og
gode innspill rundt detaljer i
posterne. Som dere ser
presenteres posterne nå utendørs. Det var litt trangt om plassen, men akustikken var
vesentlig bedre enn tidligere når dette ble presentert i et stort telt.
Models and Their Application to Hearing Aids
Torsten Dau fra Danmarks Tekniske Universitet holdt foredrag om Auditory processing
models and their potential application in hearing technology. Litt for mage modeller
ble presentert til at jeg klarte å følge med. Han skilte mellom modeller som etterligner de
forskjellige transformasjoner som skjer underveis i de auditive baner og modeller basert på
DNN som fungerer mer som en svart boks og beskriver auditiv funksjon som
ordgjennkjenning etc. Det er lettere å anvende den første modelltypen for å beskrive
ønskede funksjoner i høreapparatalgoritmer, men det kan tenkes at man kan reversberegne
fra den andre modelltypen til funksjonelle modeller?
Fra McMaster University i Canada fortalte Ian Bruce om Overcoming the quagmire
(norsk: hengemyr) of hearing loss heterogeneity: Towards optimization of hearing
aids via distinct genetic hearing loss populations. I en studie på familier på
Newfoundland hadde de identifisert fire bestemte former for genetiske hørselstap
(genotype). De målte hva som kjennetegnet tapene med audiogram, tuningkurver, DPOAE,
ECochG, ABR og ordoppfattelse i stillhet og støy (fenotype) etc. Disse dataene la de inn i
en hørselsmodell (Bruce et al. Hear. Res. 2018) og vil bruke dette videre til å optimere
høreapparatforsterkningsstrategien.
Signal Processing for Hearing Aids
James Kates og Kathryn Arehart fra universitet i Colarado, USA presentert om
‘Combining remote microphones with hearing aid processing’. Det har vært mange
studier som har undersøkt de ulike måtene å forbedre signal-støyforholdet for
høreapparatbrukerne. Denne studien undersøkte samspillet mellom eksterne mikrofoner
med høreapparater. I et fjernmikrofonsystem (RM) er taleren utstyrt med en mikrofon som
overfører et signal direkte til lytterens høreapparater, og dermed omgå rom støy og
etterklang. Denne studien rapporterte om eksternalisering, taleforståelighet og talekvalitet
for RM-signaler som har blitt modifisert for å forbedre eksternalisering når signalene
presenteres gjennom en realistisk binaurale høreapparat simulering.
forts. s. 27
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DeLiang Wang et al. fra Ohio State universitet, USA snakket om ‘A deep learning-based
segregation algorithm to improve speech intelligibility of hearing-impaired listeners
in reverberant-noisy conditions’. En av teknikkene som brukes til å segregere støy fra
tale har vært bruk av dyp nevralbasert talesegregasjon. Etterklang og bakgrunnsstøy har
forvirrende og alvorlig effekter på taleforståelighet hos hørselshemmede (HI) lyttere.
Intelligibilitet testing ble utført under reverberant-støyende forhold. Det er verdt å merke
seg at setningens forståelse for HI-lyttere med algoritmebehandling nærmet seg de unge
voksne normale hørsel-lytterne uten behandling. Disse testresultatene gir den første
demonstrasjonen av forbedringer av taleforståelse med en monoalgoritme for reverberantstøyende tale hos personer med nedsatt hørsel.
Marc Aubreville og collagues fra Sivatos hadde et foredrag om ‘Deep neural networks
for noise reduction under hearing aid side conditions’. De har vurdert en dyp neural
nettverksbasert støyreduksjonsplan som kan integreres sømløst i eksisterende høreapparat
signalbehandlingskjeder. Mens begrensningene for computational kompleksitet blir
redusert med forbedring av batteriteknologi og mindre strukturelle størrelser i
chipproduksjon, representerer mangfoldet av bakgrunnslyder betydelige utfordringer mot
deteksjons- og reduksjonsalgoritmer. Presentasjonen viste eksempler på test data som
kombinerer prediksjon av støyreduksjonsstrategier i ekte verdens lydsituasjoner.
Birger Kollmeier et al. fra Oldenburg universitetet presenterte ‘Accessible infrastructure
for hearing research: A commodity-hardware-based mobile prototype of a hearing
aid featuring the openMHA.org research software platform’. De presentert en
prototype av et bærbart høreapparat, som er basert på hardware (inkludert et Raspberry Pi 3
SOC, et lavt latency stereo lydkort og i-øret hodetelefoner med integrerte binaurale
mikrofoner). Den kjører open master hearing aid (MHA) i real-tid. Hele oppsettet passer i
en belt bag, veier mindre enn 500g, opererer flere timer uten lading, og kan konfigureres
via wifi. Latencier på mindre enn 10ms kan oppnås ved å kjøre open MHA på Raspbian
Linux med Linux-kjernen. Den rimelige og fleksible maskinvaren tillater etablering av en
infrastruktur som muliggjør rask implementering og ubegrenset distribusjon av nye
algoritmer for testing på tvers av laboratorier og utover de vanlige målgruppene. Det har
potensial til å øke samfunnet av høreapparatutviklere og testere, og dermed øke
utviklingshastigheten.
Hearables, Wearables, and Connectivity to Other Devices; Rehabilitative Audiology
and Big Data
Andrew Sabin fra Bose Corporation hadde tittelen Trends influencing hearing devices
and real-world efficacy of a self-fit method på sitt innlegg. Han er vel ikke helt nøytral i
beskrivelsen av endringene som skjer i markedet siden han er mannen bak utviklingen av
det Bose kaller Hearphones som anvendes sammen med smarttelefoner. Han viste til en
RadioShack annonseside fra 1991 med masse forskjellig elektronisk utstyr som i dag kan
erstattes av en smarttelefon, og firmaet RadioShack er borte. Verdensmarkedet består i dag
av 8 millioner høreapparat og 1400 millioner smarttelefoner. Når siste generasjon av Apple
og Google programvare nå inkluderer rutiner som forsterker lyd så vil dette medføre
vesentlig økt bruk av forsterkning. Han trodde at for store grupper vil ikke tilpasningen
være basert på audiogram, men en mer direkte kontroll av lydstyrke og frekvensgang.
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Eric Hoover fra University of South Florida snakket om Blinded comparison of premium
hearing aids and personal sound amplification products. De hadde gjennomført en
sammenligning mellom et premium HA og to typer hearables på testpersoner med milde til
moderate tap. Apparatene var montert på en multi-kopler hode og torso simulator men
testpersonene satt i et separat testrom. Taleoppfattelsen både med samlokalisert og adskilte

tale og støysignaler var bedre med HA. Det var
ikke forskjell på vurdering av lydkvalitet på
tale og musikk mellom apparatene.
Nikolai Bisgaard fra GN Hearing hadde satt
tittelen Modelling hearing aid coverage in
different countries and estimating value of
treatment på sitt innlegg. Han brukte Eurotrak
og tilsvarende data fra USA og Japan til å
prøve å beregne/gjette hvor stor andel av
hørselshemmede hadde HA i forskjellige land. Adopsjonsraten varierte fra 40,6 % i
Australia til 0, 8 % i Pakistan. Han refererte også til nytte/kost beregninger ved bruk av
HA, og kom fram til en faktor på 6,6 for franske forhold.
Sig Soli fikk overrakt en statuett fra Sunil Puria for sin langvarige innsats med å få IHCON
til å bli det den er.
Det ble foretatt valg og Louise Hickson ble valgt som ny Technical Chair og Tobias Neher
og Karoline Smeds som Technical Co-Chairs.
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Bare noen få ord om:

• At http://n-t-a-f.org/Medlemsblad.htm er oppe igjen med alle tidligere NL i PDF
• STAF 2019 arrangeres i Eskilstuna (vest for Stockholm) 20.-22- mars. Kjell-Erik
Israelsson har sendt en invitasjon til å komme med forslag på innhold:

«För att konferensen ska bli så bra som du vill att den ska bli är det viktigt att Du bidrar med egna
presentationer eller förslag på ämnen och föreläsare. Vi ser gärna att de stödjande medlemsföretagen
bidrar med egna vetenskapliga presentationer»

Kontakt: Israelsson, Kjell-Erik Kjell-Erik.Israelsson@dll.se
se ellers https://www.s-t-a-f.org/
• At dette nummeret av NL ble så fylt opp (også takket være flere annonser!) at flere
ting må utestå til neste nummer, bl.a. Jon Øs reisebrev/rapport fra
stanardiseringsmøte i Matsue, Japan og referatet fra NTAFs årsmøte i November
• EU-19 som er fastlagt til 7. - 8. nov. 2019
se: https://www.ksci.no/events/etterutdanningskurs-for-audiografer-eu-19-utstiller/
så langt redaktøren kan se at tiltaket er kommet
• At nåværende redaksjon ønsker jod jul og godt nytt år og redigerer i hvert fall det
neste, og kanskje de to neste numrene av NL før Arne Rødvik og Mariann Heldahl
på Rikshospitalet overtar

Fra NTAF NL nr. 53 juni 2002
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Tlf:
Mobil:

A:73559176
92613883
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
Pb 4950 Nydalen
0424 OSLO

Tlf:
Mobil

A: 22859107
97972529
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/annonseansvarlig
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Medisinsk teknisk avdeling
Postboks 1400
N-5021 BERGEN.
Olav Kvaløy, 1. varamedlem
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2022 Gjerdrum
Marit Pedersen, 2. varamedlem
Høresentralen, St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Sluppen
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