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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  OTICON AS  
Audiometriutstyr  Høreapparater 

Tilpasningsutstyr for høreapparater  Tekniske hjelpemidler 

   

AurisMed AS  SIVANTOS AS  

Høreapparater  Høreapparater 

Tekniske hjelpemidler    

  Sonova Norway AS 

CANTEC AS  Høreapparater 

Høreapparater  Tilbehør til høreapparater 

Tekniske Hjelpemidler  Tekniske hjelpemidler 

   

Cochlear Norway  VESTFOLD AUDIO AS 

Cochleaimplantater  Hørselstekniske hjelpemidler 

Benforankrede høreapparater  Varsling hjem og arbeid 

  Stemmeforsterkere 

Comfort Audio AS  Samtaleforsterkere 

Tekniske hjelpemidler  Lydanlegg/skoleanlegg 

   

GN RESOUND AS  WIDEX NORGE AS 

Høreapparater  Høreapparater 

Tekniske hjelpemidler  Tekniske hjelpemidler 

Audiometriutstyr  Audiometri 

   

MEDUS AS   

Høreapparater   

Tinnitusprodukter  NTAF WEB-SIDE:  www.n-t-a-f.org 



  

3 

 

NTAF 

Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 

 

 
Referat frå telefonstyremøte onsdag 27. februar 2019 kl. 14:30 
 
Til stades: Jon Ø, Arne R (ref), Fredrik L, Marte M, Vinay, Olav K 
Fråver: Marit P 
 
 

SAKLISTE  

1. Gjennomgang av referat styremøte 5. november 2018  
Referat godkjent.  

Kommentar frå Fredrik: Har ikkje fått kontakt med Otometrics for å spørje om dei vil vere 

annonsør-vil purre på svar. Oticon ønskjer ikkje å levere fleire annonser til Newsletter enn 

dei gjer i dag.  

2. Styresaker behandlet på epost 

Ingen 

3. Nasjonalt kvalitetsregister for hørselstap hos barn (Marte, Marit) 

Marte orienterte om kommentarar som Rikshospitalet har sendt til prosjektgruppa på 

utkastet til registerbeskriving. Marte utarbeider forslag til kommentar til utkastet på vegne 

av NTAF. Styret godkjenner dette før innsending til prosjektgruppa. 

4. RETHOS - Utvikling av nasjonale retningslinjer for audiografutdanningen 
 (Jon) Forslag ligger til høring. Alle kan gi uttalelser, skal NTAF foreta en vurdering? 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-nasjonal-faglig-
retningslinje-for-audiografutdanningen/id2619409/ 
Styret oppmodar medlemmene i NTAF til å komme med kommentarar. 

5. Statutter – korrigering (Jon) 
Foreslår en teknisk revisjon i paragraf 1: NAP (Norske Audiologiske Profesjoner) erstattes 

med NASU (Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg). NASU ble dannet som en erstatning 

av NAP i 2007. 

Revisjonen godkjent av styret.  

6. Regnskapsår forslag om endring av periode 
Arne Vik har foreslått at NTAF kan endre regnskapsårperioden til 1. oktober – 30. 
september. Da vil vi kunne ha et avsluttet regnskap klar til behandling på årsmøtet.  
Etter diskusjon med kasserar finn styret det mest tenleg å halde fram med same 
reknskapsårperiode som før inntil vidare. Saka kan evt. takast opp på nytt som sak på 
årsmøtet. 

7. EU-19 (felleskurs) 7.-8.11.2019 (Olav, Jon) 

Olav orienterte om arbeidet i komiteen. Førebels program for EU-19 kjem snart og vil bli 

trykt i Newsletter. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-nasjonal-faglig-retningslinje-for-audiografutdanningen/id2619409/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-nasjonal-faglig-retningslinje-for-audiografutdanningen/id2619409/
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Styret vil planlegge ein eigen NTAF-sesjon i tilknyting til EU-19, med faglege innlegg, årsmøte og 

middag for foreininga. Denne sesjonen må arrangerast dagen før EU-19  tar til (tentativt kl 16), 

sidan parallellsesjon ikkje er mogleg. Sesjonen skal vere gratis for NTAF-medlemmer. Jon står 

som programansvarleg for sesjonen og tar i mot påmelding til middag. Olav snakkar med Kristin 

om leige av møterom på Gardermoen. 

8. Standardisering ny NTAF-representant. 

Alexander Rydland Hansen i Tromsø er foreslått som ny mann fra NTAF til 

standardisering når Jon slutter. Det kan være snakk om Komite for Akustikk i Standard 

Norge, og arbeidsgrupper i ISO og IEC. 

Alexander har sagt seg villig til å ta på seg dette. Støttast av styret. 

9. STAF, Eskilstuna, 20-22 mars 

Fredrik undersøkjer med sin arbeidsgjevar om han kan representere foreininga på STAF. 

Styremøte på STAF er ikkje aktuelt då mange ikkje kan. 

Styret vurderer på nytt evt. styremøte på DTAS når dato har blitt bestemt for konferansen. 

10. Newsletter  – og hjemmeside n-t-a-f.org   

Arne R har oppdatert medlemslista, men manglar framleis nokre epostadresser, særleg frå 

seniorar. 

11. Eventuelt  

Ingen saker 

12. Orienteringssaker 

Ingen saker 

13. Styremøter 2019 

12.6, 11.9 (telefon 14:30-15.30) og 6.11 før EU19.  

Tidspunkta er ok for styret 

 

Neste styremøte: Telefonstyremøte 12. juni 2019 kl. 14:30-15.30 
 

 

Referat fra NTAF årsmøte 05. november 2018 

 

Tilstede: Kjell Grøndahl, Kjell-Magne Nupen, Marte Myhrum, Olav Kvaløy, Jon 

Øygarden, Kjell Rasmussen, Jens Jørgen Dammerud, Ole Tvete, Georg Træland, Mariann 

Gjervik Heldal, Marte Kristine Lindseth, Fredrik Leine Lerø, Arne K. Rødvik, Oddbjørn 

Arntsen, Vinay Swarnalatha Nagaraj, Øivind Larsen-Lund, Einar Laukli, Arne Vik 

 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 

 

2. Valg av møteleder, referent og underskrivere av møtereferatet 
- Møteleder: Einar Laukli 
- Referent: Arne Vik 
- Referat godkjennes av: Mariann Gjervik Heldahl og Jens Jørgen Dammerud 
 

 

 

http://www.n-t-a-f.org/
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3. Virksomhetsberetning fra styret 
Møteleder leser virksomhetsberetningen. Det er avholdt fire styremøter. Godkjent med få 

endringer og ellers ingen kommentarer / tillegg.  

 

4. Rapport fra referansegrupper 
Etablering av standardiserte prosedyrer for screening, diagnostisering og objektiv testing av 

nyfødte – Kjell Grøndahl, Marit Pedersen, Ole Tvete og Georg Træland. Ingen aktivitet. 

 

NYE GRUPPER? 

Ikke behov pr. nå.  

 

5. Regnskap 
Marte Myhrum presenterte regnskapet. Generelle kommentarer på at aktivitetene i de siste 

årene har spist enda mer av egenkapitalen. Regnskapet for 2017 er godkjent av revisor. Med 

kommentar med bekymring om synkende egenkapital. Redaktør av NTAF Newsletter slutter 

sommeren 2019. Det ble uttrykt bekymring for manglende rekruttering. 

 

6. Innkomne saker 
Ingen innkomne saker. 

 

7. Fastsetting av kontingenter 
Årsmøtet vedtar å beholde kontingentene uforandret for personmedlemmer, men 

oppfordrer neste års årsmøte om å vurdere å øke kontingenten til neste år også for 

personmedlemmer. Årsmøtet foreslo å øke kontingenten til firmamedlemmer til 6000 kr. 

Vedtak: 100,- for vanlige medlemmer og 6000,- for firmamedlemmer 

 

8. Valg 
Leder: Jon Øygarden (ikke på valg) 

Styremedlemmer (2 år): Arne Rødvik (ikke på valg) og Vinay Swarnalatha Nagaraj  (ikke på 

valg), Fredrik Leine Lerø (gjenvalg, 2 år) 

Kasserer: Marte Myhrum  (gjenvalg, 2 år) 

 

 



  

6 



  

7 

 

Referat fra ISO/TC43 “Acoustics”, Matsue 12.-16. november 2018 

Jon Øygarden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette var mitt først besøk i Japan, og det var en ganske fremmed verden. Godzilla bodde på en 

terasse utenfor 8. etasje på hotellet mitt i Tokyo. Jeg trengte hotellet for å ta en 

akklimatiseringsstopp underveis til møtebyen Matsue. Stoppet var nødvendig for å unngå 

reisetider på rundt 38 timer fra Trondheim til Matsue. Godzilla brølte og blåste røyk en gang i 

timen og kan ses på som et symbol på at jeg tror at jeg vil ha vansker med å tilpasse meg en by 

med så mange mennesker, lyd og lys som i Tokyo.  

Kjempeskilpadden fra Gessho-ji tempelet i Matsue kan kanskje på grunn av størrelsen virke like 

truende. Den hadde riktignok vandret rundt og skremt innbyggerne tidligere, men det var blitt satt 

en stopper for dette med steinkolossen på ryggen. Men der jeg fant den i et stille rolig 

skogsområde betraktet jeg den i motsetning til Godzilla som et godt symbol på den mere 

avdempede siden av Japan hvor man er opptatt av gamle tradisjoner. Alle folkene man kommer i 

kontakt med er gjestfrie, oppmerksomme og høflige. Det er rent overalt. Det er ikke forbudt å gå 

og røyke på fortauet, men man bør ha med seg askebeger. 

 

WG1, “Threshold of hearing” 

Convenor Kenji Kurkata var fraværende så Thomas Fedtke ledet møtet. Det viste seg at Kenji var 

blitt mer opptatt på universitetet han arbeider på slik at han trekker seg som convenor. Thomas ble 

foreslått som ny convenor hvilket ble vedtatt med applaus. 

• ISO 389-7:2005 "Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment 
— Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening 
conditions". Det var forslag om at denne burde slås sammen med ett amendment som 
inneholdt korreksjon av enkelte data. Dette ble støttet og ny versjon vil komme. 

• ISO 1999:2013 "Acoustics — Estimation of noise-induced hearing loss".  Det var forslag fra 
Australia og New Zealand om revisjon på grunn av endringer i ISO 7029. Når det foreslås 
endringer bør forslagstillerne også foreslå eksperter til gruppen, men det ble ikke gjort 
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her. Endringene ble vurdert som ønskelig, men WG1 vurderte at vi ikke har kapasitet nå så 
revisjon er utsatt. 

• ISO 389-3:2016 "Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment 
— Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators". 
Det er kommet sterk kritikk mot ISO arbeidsgruppen i 
https://www.audiology.org/sites/default/files/audiology_today/false4khzairBoneGap.pdf. 
Problemet er at benledningsterskelen ved 4 kHz antagelig er feil. ISO beskyldes for ikke å 
ha vilje til å gjøre noe med dette. Vi arbeidsgruppen savner gode nok studier til å foreta 
en revisjon. Etter diskusjon ble det bestemt å lage et amendment til standarden for å 
belyse problemet.  

• ISO 8253-3 "Acoustics – Audiometric test methods – Part 3: Speech audiometry". Revisjon 
av denne fortsatte. Jeg presenterte det norske forslaget på symboler for taleaudiometri. 
De fleste land bruker ikke taleaudiogram, men det var ønsket at jeg lager et appendiks 
med symbolene og eksempel på taleaudiogram som kan inngå i standarden.  

• Gruppen fortsetter revisjon av ISO 389-6 og 389-2 internt, arbeidet er delvis avhengig av 
utviklingen med IEC 60645-3. 

 

WG9, “Loudness” 

• ISO 532-3 "Methods for Calculating Loudness: Part 3 Moore-Glasberg-Schlittenlacher 
Method". Laura Ann Wilber er convenor. En del nødvendige endringer i forslaget viste seg 
nødvendig. Denne metoden kan anvendes både på kortvarige og kontinuerlige signaler, 
og tanken er at ISO 532-2 som bare gjelder kontinuerlige signaler kan fjernes når denne 
blir vedtatt. 
 

Japanerne er nok veldig glad i solnedganger og solnedgangen over innsjøen Shinji er kåret til en 

av Japans 100 beste. Vi ser at det er laget trapper ned mot sjøen slik at mange tusen kan nok nyte 

solnedgangen samtidig, og ved kunstmuseet midt på bildet var det en tavle som anga tidsrommet 

for solnedgangene gjennom året. 

 

 

https://www.audiology.org/sites/default/files/audiology_today/false4khzairBoneGap.pdf
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Høreapparatstatistikken fjerde kvartal pluss hele 2018 – side 1 (5) 
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Høreapparatstatistikken fjerde kvartal pluss hele 2018 – side 2 (5) 
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Høreapparatstatistikken fjerde kvartal pluss hele 2018 – side 3 (5) 
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Høreapparatstatistikken fjerde kvartal pluss hele 2018 – side 4 (5) 
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Høreapparatstatistikken fjerde kvartal pluss hele 2018 – side 5 (5) 
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NTAF (Kjell G og Jon Ø) har 

utarbeidet tillegget (Annex) 
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Stuart vil være kjent som forfatter av 

læreboka Signals and Systems for 

Speech and Hearing som vi har brukt  

 
 

Hyggelig for undertegnede å være NTAFs utsendte på hjemlige trakter på den fjerde APD 

konferansen i Ålesund 13. – 14. mars. Noen var kanskje tilstede på den tredje, som også 

var i Ålesund i september 2015 med Wayne Wilson, som også var keynote på TeMA 

hörsel i Mølmø i april 2016; se NL 108. Denne gangen var hovedvekten lagt på å vise 

bredden og tverrfagligheten i APD arbeidet, og hva som er status for arbeidet i Norge og 

presentasjon av skriftlig informasjonsmateriale om barn med APD. ØNH spesialist og 

doktorand Tone Stokkereit Mattson leder det nasjonale arbeidet. 

Konferansen var var rettet mot pårørende, fagpersonell og brukergrupper, og avsluttet 

prosjektet ”Når barn hører, men ikke lytter” støttet av Extra/HLF. Netttside 

www.hlf.no/lyttevansker. 100+ deltakere fra hele landet speilet bredden geografisk og 

målgruppemessig. 

Tone ønsket velkommen. Konferansen ble åpnet av Steinar Birkeland som orienterte om 

økt kunnskap og engasjement om APD i HLF, 

spesielt fra Foreldre-og-barn uvalget - 

etter at han innledet med å si at 

HLF og APD ikke er 

noen  opplagt match. 

Kartet viser de sykehusene som 

pr dato er med i det nasjonale 

nettverket, der målet er et 

 

LIKT TILBUD 
UAVHENGIG AV  
GEOGRAFI   

 

 

 

 

 

 

 

i mange år på audiografutdanninga. Som dagens andre keynote fokuserte han mest på det 

psykoakustiske aspektet i ulike tester (og jeg tenkte: Her skulle Jon og Vinay ha vært!). 

Lyddemonstrasjonene var nok ment å være anskueliggjørende, men flere av oss har erfart 

at med dårlige lydanlegg og store rom er det vanskelig å få vist det en vil. Sånn sett ville 

Vasiliki (Vivian) Maria Iliadou (APD assessment 

and management) - Professor i psykoakustikk 

(Medical school of Aristotle University, Tessaloniki 

- Hellas 

Onsdagens første keynote leder den europeiske 

konsensusgruppen på APD og dro oss igjennom 

tester og diagnosebatteri men i mindre grad 

behandling og veien videre. – etterfulgt av  

Stuart Rosen – (How does noise interfer with 

speech, let us count the ways….) Professor, 

Speech, hearing and phonethic sciences - 

University College of London  

http://n-t-a-f.org/nl108.pdf
http://www.hlf.no/lyttevansker
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det være flott om vi kunne lytte i ettertid med hodetelefonene, men den utlagte 

presentasjonen hans var kun en PDF. Det var hardt nok å følge med i 106 bilder på en time, 

enn si referere noe, så jeg sier ikke mer… 

Etter lunsj kom Vivian Maria Iliadou  tilbake med APD and cognition. 

Mangesidig foredrag, og fra den delen somhandlet om IQ tar vi med noen utsagn: 

• Measurement of IQ may be negativiely influenced by HL an APD 

• IQ may be improved following APD management 

• Vebal IQ may be more impacted due to a defecit in auditory perception then non-

verbal IQ 

Bildet med organiseringen av de ulike nevrale nivå kan virke elementært, men er viktig å 

ha for øyet når en skal prøve å skille de ulike elementene fra hverandre. Jeg synes det gjør 

seg godt sammen med det innledende bildet av «mangfoldigheten rundt APD», som hun 

presenterte i første foredraget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jude Nicholas – The E in APD 

Klinisk nevropsykolog v/Statped Vest og  

Haukeland sykehus – kan vel sies å være en slags grand old man innen APD i Norge. De 

fleste som er opptatt av APD vil kjenne til hans arbeider og innsats. Her tok han for seg E 

for emotion, for å vise hvilken viktig rolle følelsene spiller. Han tok for nedenstående fem 

tema, med spesiell vekt på listening effort som forskere innen flere områder er opptatt av. 

1) Emotions and mental effort 

2) The experience of emotion and listening 

3) The experience of emotion and listening effort 

4) The experience of emotion and APD 

5) Fostering Emotion regulation in children with APD 

Forts. s. 26 
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Siste foredragsholder for dagen var  

Ingar Utkvitne – (APDQ Differensieringsverktøy for utredning av APD) 

Spesialist i nevropskologi , seksjon for vaksenhabilitering SSHF 

Han presenterte et instrument med 50 testledd oversatt fra engelsk i 2017 (OˋHara & 

Mealings). Det finnes pågående parallelle aktiviteter i mange andre land: Spania, Latvia, 

Kuwait og Iran 

Om kvelden var det hyggelig felles middag med underholdning av André Ulveseter på 

restaurant BRO (Han med de to bildebøkene ETT ORD 1 og 2 om særskrivings-

/orddelingsfeil) 

Torsdagen begynte med det siste foredraget til 

Stuart Rosen – (Auditory processing  theories of DLD & dyslexia) 

Utgangspunktet hans var de to mest vanlige språkutviklingsavvikene: 

Developmental Language Disorder (DLD), – tidligere kjent som Specific Language 

Impairment (SLI) og 

Dyslexia (Specific Reading Difficulty — SRD). 

Han innledet med litt historisk psykoakustisk stoff. DLD først beskrevet av Efron (1963).  

Konsekvens av grunnleggende dysfunksjon i temporal analyse. 

Forover og bakover maskering. Eksempler fra egen forskning.  

Adaptive gap detection task!. (100+ bilder!) Jeg klipper ut konklusjonene: 

♦ Poor performance on an auditory test does not necessarily imply an auditory deficit 
♦ It’s important to focus on within-group variations, not only across groups 
♦ Focus rehabilitation explicitly on what you want to improve 
♦ Auditory deficits of the kinds explored here, appear to play little or no role in language disorders  

Neste foredragsholder: 

Andrie Steen – (Looking through the eyes of a secial education specialist with 

comorbid  diagnoses) 

Lærer, master i spesialpedagogikk – Oslo International School  andrie.steen@oslois.no  

må kanskje kunne kalles et slags løvetannbarn. I barne- og oppvekstårene var hun nærmest 

bare barnet med merkelappene. Barnet ER funksjonshemningen (merkelappen), snarere 

enn at barnet har en funksjonshemning. Hun var «innehaver» av et arsenal komorbide 

diagnoser. Humoristisk fortalte hun om sin «label list»: Stupid, Lazy, Jesus doesn’t love 

me, Immature, Try harder, 

Hovedpoenget hennes var: It didn’t mean that I couldn’t learn, but I learned 

differently. Jeg har notert stikkord: Inclusive classroom ecology, interessant! - men jeg 

husker ikke hva det handlet om. Hun hadde bare noen få bilder, som ikke var lagt ut. 

Etter lunsj sto «paneldebatt» programmet. Det var egentlig innlegg fra paneldeltakerne 

med mulighet til spørsmål i etterkant, noe undertegnede opplevdet som vel så utbytterikt 

som en ren debatt. Det blir altfor mye å referere fra, men her er innlederne, med tema: 

Geir Nilsen, overlege Haukeland: APD utredning 

Jude Nicholas, nevropsykolog Haukeland: Differensialdiagnostikk og komorbiditet. 

Kristin Anhold, førskolelærer og audiopedagog NAV hjelpemiddelsentral Møre og 

Romsdal rådgiver: Lydmiljø og hjelpemidler for barn med lyttevansker 

mailto:andrie.steen@oslois.no
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Anita Olsen, audiograf St. Olavs: Utredning ved APD 

Lise Beate Estil, seniorrådgiver St. Olavs: Auditive treningstiltak.  

www.meshguides.org/guides/node/1432?n=1415    oppdateres kontinuerlig 

Inghild Stokka Dusevig, seinorrådgiver Statped vest: Pedagogiske og organisatoriske tiltak 

og vilkår 

Neste ut var  

Siri Wennberg, audiograf MSc, tildl. St.Olavs Høresentralen og 

Ellen Lundereng audiopedagog og seniorrådgiver Statped midt. 

(Tiltak og effekt av auditiv trening- i et helhetlig og inkluderende perspektiv) 

De gikk igjennom de foreløpige resultatene fra et prosjekt vedr. oppfølging av utredede og 

behandlede barn med APD. Todelt prosjekt der Siri presenterte del I: 

Effekt av auditiv trening målt ved APD-testbatteri:  Pretest, Posttest, 1mnd etter avsluttet 

auditiv trening og Posttest, 6 måneder etter avsluttet auditiv trening 

Ellen presenterte del II: Opplevd effekt av auditiv trening undersøkt ved Spørreskjema og 

Intervju 

Konklusjon Del I 

Resultatene av studien støtter 

tidligere studier om endringer i 

nevral plastisitet som følge av 

auditiv trening 

Det viser at det er viktig med 

oppfølgende testing over en lengre 

periode, og ikke bare med 

oppfølging rett etter avsluttet 

lyttetrening 

Individuelt tilpasset auditiv trening 

ser ut til å ha god effekt 

Testbatteriet som benyttes ved St. 

Olavs hospital er godt egnet som utredning for målgruppen 

Testbatteriet er også egnet som verktøy for å måle effekt av auditiv trening 

Konklusjon spørreskjema 

Alle tre gruppene er enig i at det er forbedring i Lytteferdigheter så vel som Høyere ordens 

funksjoner og Inkludering 

De kvantitative analysene målt med APD testbatteri og spørreskjema viser signifikant 

forbedring på to utvalgte tester, både den ikkespråklige deltesten Gaps in noise og den 

språkbaserte deltesten Filtrerte ord, hos gruppen som helhet 

Krysstabellanalyser viser også forbedring på de tre kategoriene 

Det er stort sett samsvar mellom det som elever, foresatte og lærere forteller 

 

Forts. s. 29 
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Konklusjon intervjustudien 

Resultatene viser god effekt av auditiv trening uavhengig av tilleggsvansker (komorbiditet) 

og støtter opp under resultatene fra Del I. Fremgang målt med APD-testbatteri kan også 

spores i elevers, læreres og foreldres opplevelser 

Resultatene støtter opp under multimodal tilnærming til APD 

Positiv effekt på lytting så vel som høyere ordens funksjoner og hvordan elevene opplever 

seg selv som inkludert i fellesskapet 

Litt oppsummering 

Hovedtendensene i begge studiene viser god opplevd effekt av treningen. Det rapporteres 

om forbedring fra både skole og hjem/fritid. Resultatene fra spørreskjema og intervju 

gjenspeiler forbedringen fra pre- til posttest målt med APD testbatteri. Det er samsvar 

mellom det som elever, foresatte og lærere forteller om opplevd effekt og forbedring på 

deltester, målt med APD testbatteri. De kvalitative analysene viser at elevene opplever 

størst effekt på Inkludering, foresatte størst effekt på Høyere ordens funksjoner og lærere 

opplever størst effekt på Lytteferdigheter. Auditiv trening ser ut til å ha hatt positiv effekt 

på lytteferdigheter, så vel som Høyere ordens funksjoner. De kvantitative analysene målt 

med APD testbatteri og spørreskjema viser klar forbedring på to utvalgte tester, den ikke-

språklige deltesten Gaps-in-noise og den språkbaserte deltesten Filtrerte ord, hos gruppen 

som helhet. Analyse av resultater fra spørreskjema viser at alle tre gruppene rapporterer en 

positiv opplevd effekt både på spørsmål som måler Lytteferdigheter, Høyere ordens 

funksjoner og Inkludering. Krysstabellanalyser viser forbedring på de tre kategoriene og at 

det stort sett er samsvar mellom det som elever, foresatte og lærere forteller. 

Konferansen ble avsluttet av  

Tone Stokkereit Mattsson (APD i Norge og veien videre) med et lite historisk overblikk, 

fra den spede begynnelse i Norge (1954) og arbeidet i konsensusnettverket. Hun la 

hovedvekt på vesentlige ting 

som er oppnådd i arbeidet: 

Normative data,  APD manual 

(Detaljert beskrivelse hvordan 

teste og diagnostisere, 

Lydfiler,  Fokus på 

audiologisk praksis) 

https://drive.google.com/drive/folders/0B61Dv3VzxhJeYUs3TE9JRUlGZHc?usp=sharing  

Sist, men ikke minst: 

egen ICD 10 diagnose kode fra 01.01.19: H93.25 Auditive prosesseringsvansker. 

Veien videre: Cognitive hearing science og APD, Tilbud for utredning ved større 

høresentraler, Mer differensierte tester LISN-S?, Lyttetrening og Databasert, individrettet 

program? 

Arne Vik 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B61Dv3VzxhJeYUs3TE9JRUlGZHc?usp=sharing
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Bare noen få ord om: 

• At ny veileder: Godt lydmiljø i skolen nå er klar, som sluttprodukt fra UU -prosjektet 

«Hørselsmiljø i undervisningsbygg» 
http://universellutforming.org/ny-rapport-godt-lydmiljo-i-skolen/   

• At alle NASU referatene nå ligger på https://www.hlf.no/nasu  

• Ny teknologi -samme pris på alle fargepatroner 

Derfor kommer NTAF NL nå i farger!  

 

 

Fra NTAF NL nr. 54 desember 2002 

  

http://universellutforming.org/ny-rapport-godt-lydmiljo-i-skolen/
https://www.hlf.no/nasu
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